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Изборном већу  

Факултета организационих наука 

Универзитет у Београду 
 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука у Београду 05-02 бр. 4/2 од 

21.02.2019. године именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о 

пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног наставника у звање ванредног 

професора на одређено време, за ужу научну област Менаџмент и специјализоване 

менаџмент дисциплине, у следећем саставу: 

 

1. др Владимир Обрадовић, ванредни професор Факултета организационих наука, 

Универзитета у Београду, председник 

2. др Марко Михић, редовни професор Факултета организационих наука,  

Универзитета у Београду, члан 

3. др Небојша Бојовић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у 

Београду, члан. 

 

На основу увида у достављени конкурсни материјал, Изборном већу Факултета и Декану 

достављамо следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора на 

Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, за ужу научну област 

Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине, који је објављен у огласним 

новинама Националне службе за запошљавање Послови, број 818 од 27. фебруара 2019. 

године, са роком трајања од 15 дана, пријавио се један кандидат: др Марија Тодоровић, 

доцент Факултета организационих наука. 

 

I  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Марија Тодоровић је рођена 28.07.1983. године у Сарајеву. Основну и средњу школу је 

завршила у Шапцу. Студије на Факултету организационих наука уписала је 2002. године, 

а дипломирала 2006. године на одсеку за Менаџмент, са просечном оценом 8,93 и оценом 

10 на дипломском раду - тема дипломског рада "Планирање квалитета пројекта”. 

Дипломске академске (мастер) студије завршила је 2007. године на Факултету 

организационих наука, одсек Менаџмент, студијско подручје Управљање пројектима, са 

оценом 10 - тема дипломског (мастер) рада "Примена Cost-benefit анализе у оцени 

инвестиционих пројеката". У школској 2007/2008 години уписала је докторске студије 

на Факултету организационих наука – Студијски програм Менаџмент. Докторску 

дисертацију под називом „Интегрисани концепт анализе успешности пројеката у 
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функцији унапређења управљања знањем у пројектном окружењу“ одбранила је 

27.12.2013. године на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду и на тај 

начин стекла стекла академско звање доктора наука. 

 

Запослена је од 2007. године на Факултету организационих наука, као сарадник у 

настави. Први пут у звање асистента изабрана је 2008. године, а реизабрана 2011. године. 

У звање доцента за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине изабрана је 15.07.2014. године. 

 

II  ПЕДАГОШКО ИСКУСТВО И НАУЧНО-СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Наставно искуство 

 

На Факултету организационих наука, на Катедри за менаџмент и специјализоване 

менаџмент дисциплине ради од 2007. године, где је као сарадник у настави била 

ангажована на извођењу вежби на обавезним предметима на основним студијама: 

Менаџмент, Управљање пројектима, Стратешки менаџмент, Управљање инвестицијама, 

као и групи изборних предмета из области Управљања пројектима. Од првог избора у 

звање асистента 2008. године до 2014. године поред ангажовања на основним студијама, 

учествовала је у извођењу вежби на мастер академским и специјалистичким студијама - 

на предметима из области Менаџмента, Управљања пројектима и Управљања 

инвестицијама, у оквиру студијских програма: Менаџмент, Менаџмент и организација и 

Менаџмент у јавном сектору. Од 2014. ради као доцент, ангажована на наведеним 

предметима на основним, мастер и специјалистичким академским студијама и на 

извођењу наставе на  докторским студијама, на предмету Стратегијски менаџмент у 

оквиру студијског програма Менаџмент. 

 

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).  

 

Од 2012. године ангажована је као предавач на предмету Strategic Management and Global 

Markets у оквиру мастер студија “International Business and Management” организованих 

од стране Факултета организационих наука Универзитета у Београду и Middlesex 

University (London).  

 

Педагошки рад, менторства и чланство у комисијама  

 

У току вишегодишњег рада, у званичним анкетама за вредновање педагошког рада 

предавача од стране студената редовно је била оцењена високим оценама - преко 4,5 (на 

скали од 1 до 5). 



 

3 

Школска година Просечна оцена 

2014/2015 4,86 

2015/2016 4,54 

2016/2017 4,78 

2017/2018 4,51 

2018/2019 4,85 

 

 

Марија Тодоровић је у периоду од 15.07.2014. године, односно од избора у звање доцента 

била ментор на изради 76 завршних радова на основним и мастер академским студијама, 

а 132 пута је била члан комисије за одбрану завршног рада.  

Стручно усавршавање 

У току свог рада похађала је неколико програма стручне едукације и усавршавања у 

земљи и иностранству. У организацији Пословне школе Блед (Bled School of Management) 

у Словенији, боравила је на стручном усавршавању за предаваче у оквиру програма 

International Management Teachers Academy – IMTA 2009 и поседује Интернационални 

сертификат за предавача из области Стратешког менаџмента. У току 2007. године 

похађала је тренинг Case Method Teaching: Bringing the real world into your classroom. 

Поседује сертификат за софтверски пакет “MS Project Professional”, издат од стране 

Удружења за управљање пројектима Србије. 

 

Чланство у научним и стручним организацијама 

 

Марија Тодоровић је од 2018. године на позицији 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 је одговорна 

за спровођење пројекта Project Management Championships на глобалном нивоу (Project 

Owner of Project Management Championships) и задужена за програм за управљање 

талентима (Head of Talent Management Programme). Поред тога, члан је следећих 

стручних тела: члан Управног одбора Удружења за управљање пројектима Србије – 

ИПМА Србија и члан SENET мреже - South East Europe Project Management Network.  

 

У периоду од 2012-2015. године била је члан Савета Факултета организационих наука, 

Универзитета у Београду.  

У периоду од 2013-2018. године била је председник Young Crew Srbija, националног 

огранка за младе у саставу интернационалне мреже IPMA Young Crew.  

 

Чланство у уређивачким, научним и организационим одборима 

 

Учествовала је у организацији следећих научних конференција: 

 XIV International Symposium Symorg 2014 - New business models nad sustainable 

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

одбора 
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 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. 

 

Марија Тодоровић је од 2018. године заменик главног уредника за часопис од 

националног значаја у области управљања пројектима - European Project Management 

Journal. Према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 

2018. године, часопис има категорију М52. 

 
Рецензирање радова 

 

Др Марија Тодоровић је рецензирала радове за следеће часописе: 

 International Journal of Project Management ISSN: 0263-7863  

 Clinical Interventions in Aging ISSN: 1178-1998  

 European  Project Management Journal ISSN 2560-4961 (Online)  

 Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging 

Economies, ISSN 1820-4397. 

 

Такође је рецензирала радове за следеће конференције: XVI International Symposium 

Symorg 2018, XV International Symposium Symorg 2016, Међународни конгрес из 

управљања пројектима 2018. 

 

Пројекти, софтвер, друго 

 

У току свог рада учествовала је на већем броју успешно реализованих истраживачких и 

стручних пројеката у сарадњи са различитим домаћим привредним организацијама, 

органима државне управе и локалне самоуправе, организацијама цивилног друштва и 

међународним организацијама. Списак пројеката је у наставку: 

 

После избора у звање доцента: 

 

− 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. 
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− 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. 

 

Пре избора у звање доцента: 

 

− Пројекат „Унапређење професионалних капацитета цивилног друштва у пружању 

услуга социјалне заштите на локалном нивоу“ који финансира Европска унија и 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, оцењивач пројекта, у организацији 

CLDS –а, 2013. године. 

− Пројекат „Анализа ефикасности услуга социјалне заштите за стара лица – анализа 

услуге помоћ у кући за стара лица, сарадник на пројекту, у организацији "Снага 

пријатељства" – Amity 2012 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. 

− Пројекат „Анализа ефикасности услуга социјалне заштите за стара лица – анализа 

услуге смештаја старих лица у установе социјалне заштите“, сарадник на пројекту, у 

организацији "Снага пријатељства" – Amity 2011. године. 

− 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. 

− Пројекат израде студије изводљивости за пројекта „Заштита од буке на путевима 

Србије“ изведене од стране Лабораторије за акустику и предузећа „Јавни путеви 

Србије“, сарадник на пројекту, 2010. године. 

 

У периоду од 2009. године до данас учествовала је у извођењу одређеног броја обука и 

тренинга из области стратешког управљања, управљања пројектима и оцене пројеката, 

за органе државне управе, привреду и организације цивилног друштва. 
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После избора у звање доцента: 

 

- „Менаџмент и менаџерске вештине“, Телеком Србија а.д., 6–22. децембер 2017. 

године, Београд  

- „MS Project Professional“,  Elixir Group, 24. новембер 2017. године, Београд 

- „Студија изводљивости“, Elixir Group, 3-4. новембер 2017. године, Нови Сад 

- „Менаџмент и менаџерске вештине“, Телеком Србија а.д., 13. мај – 4. јун 2016, године, 

Београд 

- „Управљање променама и основне вештине руковођења“, Телеком Србија а.д., 3-25. 

јул 2015. године, Београд 

- „Менаџмент“, Министарство унутрашњих послова, 16-17. и 22-24. октобар 2014. 

године, Београд. 

 

Пре избора у звање доцента: 

 

− „Напредни менаџмент и стратешке анализе“, Министарство одбране Републике 

Србије, Војна академија, 30. јануар - 12. фебруар 2014. године, Београд. 

− „Припрема, оцена и реализација инвестиционих пројеката“, ЕПС-а, Енергопројект, 26. 

децембар 2013. - 13. фебруар 2014. године, Београд. 

− „Вештине руковођења у јединицама локалне самоуправе“, за представнике Локалне 

самоуправе у БиХ, 18. децембар 2013. године, Бања Лука. 

− „Основе пословног планирања и анализе трошкова и користи услуга социјалне 

заштите“, за организације цивилног друштва у области социјалне заштите, 12-13. јун 

2013. године, Сребрно језеро 

− „Напредни менаџмент и стратешке анализе“, Министарство одбране Републике 

Србије, Војна академија, 31. јануар - 13. фебруар 2013. године, Београд. 

− „Израда пројектног предлога“, чланице Асоцијације националних паркова и 

заштићених подручја Србије, Хотел Аурора, 27-28. септембар 2012. године, Нови Сад. 

− „Cost-benefit анализа пројеката по методологији Европске уније“, за групу невладиних 

организација, Хотел Зира, 10-12. јул 2012. године, Београд. 
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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) 

2.6.12. 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) 

2.6.13. 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) 

2.6.14. Данијела Тољага-Николић, Тодоровић Марија, Бјелица Драган, Улога 

друштвених мрежа предузећа у успешном управљању пројектима, XVIII 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2014, 
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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) 

 

Пре избора у звање доцента: 

 

2.6.15. Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Зорица Митровић, Анализа пројектног 

окружења кроз одређивање критичних фактора успеха, XVII 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2013, 

Зборник радова „Савремене тенденције у савременом пројектном и 

иновационом  менаџменту", ИСБН 978-86-86385-10-9, Удружење за 

управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 7-9. јун 2013. (М63) 

2.6.16.  Драган Бјелица, Марија Тодоровић, Данијела Тољага-Николић, Коришћење 

метода одлучивања у процени комплексности пројеката, XVII 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2013, 

Зборник радова „Савремене тенденције у савременом пројектном и 

иновационом менаџменту", ИСБН 978-86-86385-10-9, Удружење за 

управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 7-9. јун 2013. (М63) 

2.6.17.  Зорица Митровић, Марија Тодоровић, Данијела Тољага-Николић, 

Стратешко управљање перформансама у пројектно оријентисаним 

оргнизацијама, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента 

- YUPMA 2013, Зборник радова „Савремене тенденције у савременом 

пројектном и иновационом менаџменту", ИСБН 978-86-86385-10-9, 

Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 7-9. јун 

2013. (М63) 

2.6.18.  Драган Бјелица, Марија Тодоровић, Данијела Тољага-Николић, Од знања ка 

акцији у селекцији пројектног портфолиа, XVI Интернационални симпозијум 

из пројектног менаџмента - YUPMA 2012, Зборник радова „У сусрет 

економији знања – Управљање пројектима знања“, ИСБН 978-86-86385-09-3, 

Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 18-20. мај 

2012. (М63) 

2.6.19. Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Зорица Митровић, Пост-пројектни 

извештаји као извор знања у организацијама, XVI Интернационални 

симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2012, Зборник радова „У 

сусрет економији знања – Управљање пројектима знања“, ИСБН 978-86-

86385-09-3, Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 

18-20. мај 2012. (М63) 

2.6.20. Зорица Митровић, Данијела Тољага-Николић, Марија Тодоровић, Анализа 

здравствених ефеката јавно финансираних пројеката, XVI Интернационални 

симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2012, Зборник радова „У 

сусрет економији знања – Управљање пројектима знања“, ИСБН 978-86-

86385-09-3, Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 

18-20. мај 2012. (М63) 

2.6.21. Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Данијела Тољага-Николић, Анализа 

индиректних ефеката пројеката у јавном сектору, XV Интернационални 

симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2011, Зборник радова 

"Пројектни менаџмент у Србији - успеси и могућности", ИСБН 978-86-86385-
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08-6, Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, Златибор, 10-12. 

јун 2011. (М63) 

2.6.22.  Данијела Тољага-Николић, Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Улога ISO 

17024:2003 у успостављању IPMA програма сертификације, XV 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2011, 

Зборник радова "Пројектни менаџмент у Србији - успеси и могућности", 

ИСБН 978-86-86385-08-6, Удружење за управљање пројектима Србије – 

YUPMA, Златибор, 10-12. јун 2011. (М63) 

2.6.23. Марија Тодоровић, Ивана Берић, Жарко Спасић, Слободан Дробњаковић, 

Стратегијско управљање и стратегијски пројектни менаџмент, VIII скуп 

привредника и научника СПИН’11, Операциони менаџмент у функцији 

одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, Зборник радова на 

CD-у и Зборник апстраката ИСБН 978-86-7680-244-9, Факултет 

организационих наука и Привредна комора Србије, Београд, 01-02. новембар, 

2011. (М63) 

2.6.24. Драган Бјелица, Данијела Тољага-Николић, Марија Тодоровић, Усклађивање 

портфолиа истраживачко развојних пројеката на нивоу предузећа, XV 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2011, 

Зборник радова "Пројектни менаџмент у Србији - успеси и могућности", 

ИСБН 978-86-86385-08-6, Удружење за управљање пројектима Србије – 

YUPMA, Златибор, 10-12. јун 2011. (М63) 

2.6.25. Драган Бјелица, Данијела Тољага-Николић, Марија Тодоровић, Модел 

целобројног програмирања у селекцији ИР пројеката, VIII скуп привредника 

и научника СПИН’11, Операциони менаџмент у функцији одрживог 

економског раста и развоја Србије 2011-2020, Зборник радова на CD-у и 

Зборник апстраката ИСБН 978-86-7680-244-9, Факултет организационих 

наука и Привредна комора Србије, Београд, 01-02. новембар, 2011. (М63) 

2.6.26. Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Данијела Тољага: Произвести или 

купити: Од стратешке одлуке до реализације, XIV Интернационални 

симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA 2010, "Стратегијски 

пројектни менаџмент и пројектно лидерство", Зборник радова, ИСБН: 978-86-

86385-07-9, Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, Златибор, 

14-16. мај 2010. (М63) 

2.6.27. Данијела Тољага, Марија Тодоровић, Драган Бјелица: Улога пројектног 

менаџера у постизању стратешких циљева помоћу виртуелних пројектних 

тимова, XIV Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – 

YUPMA 2010, "Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство", 

Зборник радова, ИСБН: 978-86-86385-07-9, Удружење за управљање 

пројектима Србије - YUPMA, Златибор, 14-16. мај 2010. (М63) 

2.6.28. Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Данијела Тољага, Примена Fuzzy AHP 

методе у процесу избора добављача за пројекат, XII Интернационални 

симпозијум „Менаџмент знања и организационе науке “ – SYMORG 2010, 

Зборник апстраката, ИСБН: 978-86-86385-07-9, Зборник радова – CD издање, 

Факултет организационих наука, Златибор, 9-12. јун 2010. (М63) 

2.6.29. Данијела Тољага, Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Карактеристике 

пројектног менаџера као вође виртуелног пројектног тима, XII 

Интернационални симпозијум „Менаџмент знања и организационе науке “ – 

SYMORG 2010, Зборник апстраката, ИСБН: 978-86-86385-07-9, Зборник 
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радова – CD издање, Факултет организационих наука, Златибор, 9-12. јун 

2010. (М63) 

2.6.30. Драган Бјелица, Данијела Тољага, Марија Тодоровић,: Промене на врху – 

последице промене руководилаца и њиховог наслеђа, XII Интернационални 

симпозијум „Менаџмент знања и организационе науке “ – SYMORG 2010, 

Зборник апстраката, ИСБН: 978-86-86385-07-9, Зборник радова – CD издање, 

Факултет организационих наука, Златибор, 9-12. јун 2010. (М63) 

2.6.31. Драган Бјелица, Данијела Тољага, Марија Тодоровић: Управљање ризиком 

пројектног портфолиа, XIV Интернационални симпозијум из пројектног 

менаџмента – YUPMA 2010, "Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно 

лидерство", Зборник радова, ИСБН: 978-86-86385-07-9, Удружење за 

управљање пројектима Србије - YUPMA, Златибор, 14-16. мај 2010. (М63) 

2.6.32. Марија Тодоровић, Данијела Тољага, “Значај стратешког планирања за 

управљање пројектима” XIII Интернационални симпозијум из управљања 

пројектима – YUPMA 2009, “Пројектни менаџмент – визија и стратешки 

циљеви”, Зборник радова, ИСБН 978-86-86385-04-8, Удружење за управљање 

пројектима Србије - YUPMA, Златибор 2009. (М63) 

2.6.33. Данијела Тољага, Марија Тодоровић, Примена “модела усклађености 

пројекта” у испуњењу циљева организације XIII Интернационални 

симпозијум из управљања пројектима –YUPMA 2009, “Пројектни менаџмент 

– визија и стратешки циљеви”, Зборник радова, ИСБН 978-86-86385-04-8, 

Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, Златибор 2009. (М63) 

2.6.34. Данијела Тољага, Драган Живковић, Марија Тодоровић, Овлашћења и избор 

пројектног менаџера, VI Скуп привредника и научника – СПИН 08, Зборник 

радова, ИСБН: 978-86-7680-164-0, Факултет организационих наука и 

Привредна комора Србије, Београд 2008. (М63) 

2.6.35. Марија Тодоровић, Данијела Тољага, Савремене методе пројектног 

менаџмента, XI Интернационални симпозијум “Менаџмент и друштвена 

одговорност” – SYMORG 2008, Зборник апстраката, ИСБН: 978-86-7680-160-

2, Зборник радова – CD издање, Факултет организационих наука, Београд, 

2008. (М63) 

2.6.36. Данијела Тољага, Марија Тодоровић, Примена програм менаџмента у 

реализацији стратешких циљева организације, XI Интернационални 

симпозијум “Менаџмент и друштвена одговорност” – SYMORG 2008, 

Зборник радова, ИСБН: 978-86-7680-160-2, Зборник радова – CD издање, 

Факултет организационих наука, Београд, 10-13.09.2008. (М63) 

2.6.37. Марија Тодоровић, Данијела Тољага, Управљање набавком за пројекат, XII 

Интернационални симпозијум из управљања пројектима – YUPMA 2008 

“Компетентност пројектних менаџера”, Зборник радова, ИСБН: 978-86-86385-

03-1, Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, Златибор, 2008. 

(М63) 

2.6.38. Данијела Тољага, Марија Тодоровић, Пројектни спонзор – кључ успеха 

пројекта, XII Интернационални симпозијум из управљања пројектима – 

YUPMA 2008 “Компетентност пројектних менаџера”, Зборник радова, ИСБН: 

978-86-86385-03-1, Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, 

Златибор, 2008. (М63) 

2.6.39. Марија Тодоровић, Стубови квалитета у фази планирања пројекта, XI 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA 2007, 
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„Пројектни менаџер професија будућности“, Зборник радова, ИСБН: 978-86-

86385-02-4, Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, Златибор, 

2007. (М63) 

2.6.40. Марија Тодоровић, Управљање ризиком у пројекту покретања новог 

бизниса, XII Интернационални научни скуп – СМ2007, „Стратегијски 

менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“, 

Зборник абстраката, ИСБН: 978- 867233145-5, Зборник радова – CD издање,  

Економски факултет Суботица, Палић 2007. (М63) 

2.6.41. Јелена Роскић, Марија Тодоровић, Јелена Петровић, Управљање ризиком 

пројекта, X Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - 

YUPMA 2006, „Пројектно управљање организацијама“, Зборник радова, 

ИСБН: 86-86385-00-1, Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, 

Златибор, 2006. (М63) 

 

Научни радови др Марије Тодоровић цитирани су укупно 234 пута, h-index 5, i10-index 

3, према извору Google Scholar. Према извору Scopus, укупан број цитата је 84, a h-index 

je 3. 

  

IV  ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

1.1. Предмет истраживања докторске дисертација кандидата Марије Тодоровић, под 

насловом „Интегрисани концепт анализе успешности пројеката у функцији 

унапређења управљања знањем у пројектном окружењу” је анализа успешности 

пројеката и испитивање утицаја резултата спроведене анализе успешности пројеката на 

управљање знањем у пројектном окружењу. 

 

Научни и стручни допринос докторске дисертације огледа се у критичкој анализи досада 

развијених приступа, концепата и модела, као и прецизном дефинисању интегрисаног 

концепта анализе успешности пројеката, са посебним освртом на улогу приказаног 

концепта на управљање знањем у пројектном окружењу. Интегрисани концепт који је 

развијен у дисертацији на основу резултата емпиријског истраживања спроведеном у 

Србији, представља теоријску концептуализацију ове проблематике, што представља 

најзначајнији допринос ове дисертације у ужој научној области управљање пројектима.  

 

Дисертацијом је постављена основа за системско спровођење анализе успешности 

пројеката у функцији управљања знањем у пројектном окружењу. У условима 

недовољно развијене научне подршке ефикасној интеграцији анализе успешности 

пројеката и управљања знањем, допринос докторске дисертације огледа се у постављању 

теоријске подршке овим активностима у циљу њиховог ефективнијег развоја и примене 

у управљању пројектима. 

 

Анализом резултата истраживања потврђена је кључна улога анализе успешности 

пројеката и евиденције резултата спроведене анализе у ефективном и ефикасном процесу 

прикупљања и преношења знања у пројектном окружењу. На основу истраживања 

показало се да само мали број организација спроводи анализу и оцену резултата 

пројеката, на унапред дефинисан начин. Међутим, регресионом анализом је утврђено да 
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организације које имају праксу да унапред дефинишу факторе успеха пројекта, системе 

мерења и оцене перформанси пројеката и евидентирају остварене резултате, више 

користе знање са претходних пројеката, односно имају више користи од употребе знања 

стеченог на претходним пројектима. Након спроведеног емпиријског истраживања, у 

дисертацији је представљен интегрисани концепт анализе успешности пројеката који 

треба да допринесе унапређењу процеса управљања знањем у пројектном окружењу. 

Кроз предложени интегрисани концепт остварен је допринос напорима у научном 

истраживању у области. Поред оствареног научног доприноса, постигнути су и значајни 

резултати за практичну примену решења.  

 

У циљу валидације резултата истраживања и постављеног концепта, извршена је 

примена концепта на пројекту информационих система и технологија, чиме је потврђено 

да резултати дисертације могу бити примењени у пракси. У оквиру дискусије о примени 

концепта указано је на предности и ограничења на примеру пројекта из праксе. 

Тестирањем је потврђено да је предложени концепт применљив у пракси, али само уз 

примену концепта у целости. Примена концепта је остварила очекиване користи, које 

значајно превазилазе негативне последице  које су се појавиле, али захтева промене у 

пројектном окружењу, односно промене у радном окружењу организације у којој се 

пројекат изводи, као и промене у схватањима и ставовима пројектног менаџера и других 

учесника на пројекту.   

 

Дисертација може служити као допуна досадашњих достигнућа теорије и праксе 

управљања пројектима, конкретно анализе успешности пројеката и управљања знањем у 

пројектном окружењу. 

 

Др Марија Тодоровић има укупно 81 објављена научна и стручна рада из области 

Менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина, од чега су најзначајнији 

радови: 

 

После избора у звање 

 

Рад 2.4.1. представља концизан, али систематичан преглед концепта Cost-benefit анализе 

(CBA), научне заснованости, принципа и могућности примене Cost-benefit анализе у 

различитим областима привредног и друштвеног развоја. Монографија се бави 

елементима социоекономске анализе, дефинисањем пројекта, анализом изводљивости, 

анализом финансијске одрживости пројекта, а посебно друштвено економском анализом 

као кључним сегментом Cost-benefit анализе. Друштвено-економска анализа 

подразумева идентификацију и вредновање квалитативних и квантитативних ефеката 

пројекта на друштво. У монографији су приказани аспекти управљања ризиком на 

пројекту и приказане технике за оцену пројеката у условима неизвесности. Применом 

ових техника обезбеђује се објективност и унапређује квалитет процеса доношења 

инвестиционих одлука. Поред теоријског тумачења и приказа основних принципа Cost-

benefit анализе, у оквиру монографије учињен је значајан напор у контексту сагледавања 

модалитета и могућности примене ове анализе. У оквиру теоријског приказа сваког 

елемента анализе дат је практичан пример примене. Поред тога, објашњена је примена 

анализе у складу са стратегијом Europe 2020, што заједно потврђује актуелност и значај 
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изучавања ове теме. Аутори проучавају ову тему на иновативан начин, кроз синтезу 

различитих методолошких приступа, на основу чега се може закључити да циљ 

монографије, није само да упозна читаоца са теоријском основом анализе, већ 

представља практичан водич за самосталну примену овог концепта.  

 

Рад 2.2.3 се фокусира на анализу улагања у људске ресурсе усмерене на пружање услуге 

помоћ у кући за старија лица, са циљем да се  нагласи значај обављања економске анализе 

инвестирања у пројекте од друштвеног значаја. У раду се обједињују методе статистичке 

анализе (корелациона и регресиона анализа), методе економске анализе и метода 

сценарија. Економска анализа улагања у људске ресурсе за унапређење услуге помоћ у 

кући у РС показује да су оба анализирана сценарија улагања у додатне сате пружања 

услуге исплатива са аспекта друштва у целини. Међутим, оптимално решење са 

позитивним (и највећим) вредностима критеријума економске нето садашње вредности 

је улагање у људске ресурсе како би се повећао број сати кућне неге са 6 на 8 сати 

недељно и повећао број корисника на 33%. Рад показује како се резултати статистичке и 

економске анализе могу користити за процену различитих сценарија и омогућити 

квалитетно доношење одлука на основу прецизних података како би се побољшало 

здравље и квалитет живота старијих и обезбедило трошење средстава на рационалан 

начин. 

 

У раду  2.2.1. се анализирају специфични аспекти повезивања специјализованих 

менаџмент дисциплина – пројектног менаџмента и управљања знањем. Управљање 

знањем у пројектном окружењу омогућава креирање и повезивање три типа пројектно 

базираног знања, који су кључни за постизање пословних резултата, а то су знања о 

пословним вредностима којима пројекат својим резултатима треба да допринесе; знања 

о организационим процесима, односно о “решењима” која се користе, технологији и 

евентуалним променама које могу утицати на пројекат или су неопходне како би се 

резултати пројекта применили; техничка знања, везана за конкретну област у којој се 

пројекат изводи.  Рад полази од главних изазова за управљање знањем у пројектном 

окружењу, недостатка анализе успешности пројекта и недостатка одговарајуће 

документације о резултатима претходних пројеката. Рад истражује на који начин анализа 

успеха пројекта, представљена кроз одговарајући концепт, може побољшати управљање 

знањем у пројектном окружењу. Спроведено је емпиријско истраживање како би се 

дефинисао допринос концепта за анализу успеха пројекта управљању знањем у 

пројектном окружењу. Резултати истраживања су потврдили да анализа успеха пројекта, 

представљена кроз дефинисање критичних фактора успеха, кључних индикатора 

перформанси и процеса мерења перформанси, има веома позитиван утицај на стицање 

знања и трансфер знања у пројектном окружењу. Кључни допринос овог рада је у 

представљању интегрисаног концепта за анализу пројектног успеха као новог приступа 

заснованог на знању. 

 

Рад 2.1.1. приказује концепт одрживог управљања пројектима и резултате емпиријског 

истраживања који су показали који су аспекти и принципи одрживог управљања 

пројектима, према мишљењу пројектних менаџера,  подржани од стране водећих  

методологија управљања пројектима. Резултaта и истраживања показују да водеће 

методологије највише подржавају финансијску одрживост и у нешто мањој мери 



 

19 

хуманистичке аспекте одрживости, док еколошки аспекти  одрживост нису подржани у 

довољној мери. Резултати такође показују да одрживо управљање посебно истиче значај 

бихејвиористичких компетенција у односу на контекстуалне и техничке компетенције 

пројектних менаџера, као и да су кључни изазови у примени одрживог управљања 

пројетима: недоследност унутрашњих процеса, сарадња са  клијентом/инвеститором, 

комуникација са заинтересованим странама у почетној фази дефинисања пројекта. 

  

Рад 2.1.2. и 2.4.2. се такође баве интегрисањем концепта одрживог развоја и управљања 

пројектима у променљивом окружењу. Рад 2.1.2. aнализира нове могућности за одрживо 

управљање пројектима узимајући у обзир савремене методологије управљања 

пројектима, праксу, знање, вештине и будуће трендове управљања. Одрживост као 

концепт присутан је и на нивоу друштва и на пословном нивоу, док је један од главних 

циљева управљања пројектима створити вредност и одговорити на промену окружења, 

како би се остварио профит, што захтева агилност. Рад истражује елементе одрживог 

управљања пројектима, главних изазова његове примене и кључне елеменате агилног 

управљања пројектима, на основу чега је главни закључак да су одрживост и агилност 

комплементарни концепти који помажу руководиоцима пројекта да ефикасније и 

ефективније управљају пројектима у динамичном окружењу. Рад 2.4.2. повезује 

различите концепте у области менаџмента: конкурентску предност, одрживост и 

управљање пројектима, испитујући утицај принципа одрживост на успешност пројекта 

и утицај успешности пројеката на конкурентску предност привредних организација. 

Инкорпорирање одрживости у управљање пројектима подразумева промене на нивоу 

организације, на нивоу пројекта и на нивоу пројектног менаџера и ствара економске 

вредности у смислу продуктивности или смањења трошкова, са краткорочног и 

дугорочног аспекта и дугорочно стварање вредности кроз повећање ефикасности и 

флексибилности и унапређење репутације и имиџа организације. 

 

Пре избора у звање 

 

Рад 2.2.5. приказује примену Cost-Benefit анализе као једне од економских анализа за 

оцену инвестиција у области социјалне заштите за стара лица. Први део рада указује на 

потребу за анализом и евалуацијом инвестиција у услуге социјалне заштите за стара 

лица, док други део рада представља Cost-Benefit анализу две најзаступљеније услуге 

социјалне заштите за старе у Србији: услугу смештаја у установу социјалне заштите и 

услугу помоћ у кући.  Анализа је урађена на основу резултата емпиријског истраживања 

корисника услуга, након чега је дат компаративни приказ економске ефикасности 

претходно поменутих услуга. Након компаративног приказа услуга дате су препоруке за 

унапређење развоја и одрживости система социјалне заштите за стара лица у Србији.    

 

Рад 2.2.6. се бави приказом и тестирањем примене методе одлучивања у процесу избора 

пројеката за заштиту од буке на путевима. Теоријски приступ за избор оптималног 

решења за заштиту од буке на путевима је тестиран у пракси и у раду су приказани главни 

резултати и закључци овог процеса.  Овај рад јасно показује да примена Fuzzy Extended 

Analytical Hierarchy Process (FEAHP) методе као методе одлучивања приликом избора 

пројеката за заштиту од буке на путевима даје одличне резултате, узимајући у обзир 

комплексност која је проузрокована великим бројем фактора, значајним за процес 
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селекције, које је тешко проценити. Приказани концепт нуди велики број практичних и 

друштвених импликација као које се односе на: оптимално решење за заштиту од буке, 

оптимално финансијско решење, здравију животну средину, док са друге стране 

представља нови, иновативни и оригинални приступ заштити животне средине.  

 

Рад 2.4.4. истиче потребу за управљање знањем у пројектно оријентисаним предузећима, 

али и изазове који су карактеристични за процесе стицања и преношења знања у 

системима које своје функционисање базирају на пројектима. Најважнији закључци овог 

рада су да: 1) управљање пројектним знањем има позитиван утицај на перформансе 

пројекта; 2) пројектно знање се креира учењем у оквиру пројекта и учењем од других 

пројеката; 3) управљање пројектним знањем треба да буде интегрисано са осталим 

процесима управљања пројектима; 4) адекватна анализа успешности пројекта 

представља извор информација и прикупљања знања из пројекта; 5) анализа успешности 

пројекта може допринети стицању и дијагнози потребног знања за будуће пројекте; 6) 

документована анализа успешности пројекта може представљати базу за трансфер знања 

у организацији. 

 

У раду 2.3.10. је разматрано дефинисање појма успех пројекта. Током година различити 

аутори су покушали да тачно одреде шта се сматра успехом, а шта неуспехом пројекта, 

међутим успостављен је општи консензус да је успешност пројекта веома комплексан 

проблем. Честа употреба нестандардизованих начина за представљање успеха пројекта 

довела је до потребе да се одреди перспектива из које се посматра успеха пројекта и тек 

онда дефинише овај појам. У раду је дат приказ до сада развијених перспектива успеха 

пројекта: перспектива базирана на анализи stakeholder-а, перспектива базирана на 

вредностима и перспектива базирана на фазама животног циклуса пројекта. Рад 

представља сумарни приказ наведених перспектива успеха пројекта, истицање 

предности и недостатака сваке перспективе и њихово међусобно поређење.  

 

Циљ рада 2.5.6. је анализа до сада представљених оквира и модела за мерење успешности 

пројеката и давање препорука за развој концептуалног оквира који ће омогућити 

систематичан избор кључних индикатора перформанси (КПИ), на основу којих се мери 

успех пројекта. Специфичности савременог пословног окружења условљавају потребу 

за флексибилним, али опет интегрисаним системом управљања који ће омогућити како 

стратешку, тако и оперативну изврсност организација. Рад даје приказ различитих 

карактеристика и категорија КПИ, везе између мера и КПИ, међузависности КПИ, и 

указује на могућност адаптиране примене интегрисаног индекса перформанси. Кључне 

препоруке за развој  концептуалног оквира за мерење и анализу успеха пројекта се 

односе на одређивање КПИ према фазама животног циклуса пројекта и анализу ужег и 

ширег окружења пројекта приликом одређивања КПИ на основу којих се мери успех 

пројекта и допринос резултата пројекта циљевима организације. 

 

V ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да др Марија Тодоровић, 

доцент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, у потпуности 

задовољава услове конкурса:  
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 Др Марија Тодоровић је од фебруара 2007. године запослена на Факултету 

организационих наука најпре као сарадник, затим као асистент, а од 2014. године 

и као наставник на предметима из уже научне области Менаџмент и 

специјализоване менаџмент дисциплине.  

 На Факултету организационих наука ангажована је на више обавезних и изборних 

предмета на свим нивоима студија. Др Mарија Тодоровић је показала да успешно 

може да изводи наставу на предметима за које је задужена, да ефикасно спроводи 

испите, да води научна истраживања и кандидате у области за коју се бира, што 

је потврђено њеним досадашњим радом и резултатима. Педагошки рад кандидата, 

према свим претходно наведеним елементима, може да се оцени као изузетно 

успешан. Резултати које је остварилa Марија Тодоровић на подручју педагошког 

рада, у потпуности испуњавају критеријуме за избор у звање ванредног 

професора.  

 Од избора у звање доцента за предмете на основним академским студијама 

просечна оцена по школским годинама је: 4,86 (2014/2015), 4,54 (2015/2016), 4,78 

(2016/2017), 4,51 (2017/2018), 4,85 (2018/2019).    

 На основу прегледа и анализе објављених радова, може се констатовати да је 

кандидат др Марија Тодоровић остварила изузетне научно-истраживачке 

резултате, како у квалитативном тако и у квантитативном смислу. У 

квалитативном смислу, анализа научних, стручних и других радова кандидата 

показује значајан допринос развоју научне мисли у области менаџмента, 

пројектног менаџмента, стратешког менаџмента, припреме и оцене 

инвестиционих пројеката. У квантитативном смислу, 81 резултат (37 после избора 

у звање доцента) исказаних у референтним јединицама, у потпуности испуњавају 

критеријуме за избор у звање ванредног професора. Од избора у звање доцента 

објавила је:  

− 4 рада у научним часописима међународног значаја (М20), од чега 1 категорије 

М21, 3 категорије М23.  

− 5 радова у научним часописима националног значаја (М50), од чега 1 

категорије М51, 1 категорије М52, 3 категорије М53  

− 9 радова категорије М33 објављених у зборницима са међународних научних 

скупова (М30)  

− 14 радова у зборницима радова са скупова националног значаја, категорије М63  

− 3 монографије из научне области за коју се бира, 1 монографија категорије 

M42, поглавље у 2 монографије, категорија М44 

− Поглавља у 2 монографије од међународног значаја, категорије М14. 

 Нaучни радови др Марије Тодоровић цитирани су укупно 234 пута, h-index 5, i10-

index 3, према извору Google Scholar. Према извору Scopus, укупан број цитата је 

84, a h-index je 3. 

 Кандидат је била ментор на изради 76 завршних радова на мастер и дипломским 

академским (мастер) студијама, a 132 је била члан комисије zа одбрану завршног 

рада. 

 Стручно професионални допринос:  

− Заменик главног уредника 1 часописа од националног значаја 

− Била је члан организационог одбора 15 конференција, тренутно је члан 

програмског одбора 1 међународне конференције  
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− Рецензира радове за 3 часописа категорије М20 и била је рецензент радова на 

више конференција 

− Била је ментор или члан комисије за израду већег броја завршних радова на 

основним и дипломским академским (мастер) студијама  

− Била је ангажована на домаћим научним пројектима (2 стратешка пројекта 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 

 Допринос академској и широј заједници:  

− Чланство у International Project Management Association, član SENET mreže - 

South East Europe Project Management Network.  

− Ангажована у развоју Факултета организационих наука као члан Савета 

Факултета, у периоду од 2012-2015. године. 

− Била је руководилац студентског такмичења из управљања пројектима 

 Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама у земљи 

и иностранству:  

− Учествовала је у реализацији преко 15 научних и стручних пројеката и  

студија  

− Ангажована је у настави на Медицинском факултету Универзитета у 

Београду  

− Члан је Управног одбора Удружења за управљање пројектима Србије – 

ИПМА Србија 

− Члан је управног одбора IPMA Young Crew – мреже за младе у оквиру 

Интернационалне асоцијације за управљање пројектима (International Project 

management association - IPMA).  

− Учествовала у спровођењу два заједничких студијска програма (International 

Business and Management и Languages, Business and International Trade). 

  

 

VI  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да 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 категорије 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. 
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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. 

 

У Београду, 19. април 2019. године 

 

 

 

ЧЛАНОВИ  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 


