
                 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, Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Логистика квалитета 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
 1. Ивана Мијатовић 
 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Ивана, Стеван, Мијатовић 
- Датум и место рођења: 16.10.1968, Тузла, Босна и Херцеговина. 
- Установа где је запослен: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: Ванредни професор 
- Научна, односно уметничка област: Организационе науке 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Машински факултет, Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1995. 
Магистеријум:   
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2004. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 
Докторат: 
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2008. 
- Наслов дисертације: „Развој модела перформанси и индикатора квалитета управљања 
пословним системом“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-1.3.2005. – асистент на Факултету организационих наука 
-10.04.2009. – асистент са докторатом Факултет организационих наука 
-1.9.2010. – доцент на Факултету организационих наука 
- 1.7.2015.- ванредни професор на Факултету организационих наука 
 

 

3) Испуњени услови за избор у звање редовног професора 



 

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  

Просечна оцена педагошког рада у студентским анкетама у 
току претходног изборног периода је 4.51, и по годинама: 
• 2015/16 – 4.60 
• 2016/17 – 4.27 
• 2017/18 – 4.52 
• 2018/19 – 4.59 
• 2019/20 (зимски семестар) – 4.61 
У току укупног радног стажа на Факултету организационих 
наука просечна оцена је око 4.6. 

3 Искуство у педагошком раду са 
студентима  

У периоду од заснивања радног односа на Факултету 
организационих наука, 1.марта, 2005, до сада кандидаткиња је 
радила у настави као асистент и наставник, на више предмета 
на основним, мастер, специјалистичким и докторским 
студијама. 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање 
у које се бира)  

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју 
научнонаставног подмлатка  

Од почетка радног односа на факултету кандидаткиња је била: 
• ментор 103 завршна рада основних академских 
студија; 
• ментор 46 мастер рада; 
• ментор 7 завршних радова на специјалистичким 
академским студијама; 
• ментор једне докторске дисертације и 
• ментор на два приступна рада на докторским 
студијама.  

5 Учешће у комисији за одбрану три 
завршна рада на академским 
специјалистичким, мастер  или 
докторским студијама 

Од почетка радног односа на факултету кандидаткиња је била: 
• члан 5 комисија за оцену и одбрану докторске 
дисертације; 
• члан 4 комисије за одбрану специјалистичког 
академског рада; 
• члан 91 комисије за одбрану завршног рада 
дипломских академских студија (мастер); 
• члан једне комисије за одбрану магистарског рада; 
• члан 2 комисије за одбрану приступног рада на  
• члан две комисије за одбрану завршних мастер радова 
на међународним мастер студијама Менаџмент у управи (Joint 
Master Programme: Management in Administration) у сарадњи са 
Факултетом за управу Универзитета у Љубљани (Univerza v 
Ljubljani - Fakulteta za upravo). 
• ментор је два завршна мастер рада, у фази израде, на 



међународним мастер студијама Менаџмент у управи (Joint 
Master Programme: Management in Administration) у сарадњи са 
Факултетом за управу Универзитета у Љубљани (Univerza v 
Ljubljani - Fakulteta za upravo). 
 

 
 
 
 

  
(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 

 Није применљиво. Видети тачку 14. 

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

 Није применљиво. Видети тачку 16. 

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

 Није применљиво. Видети тачку 14. 

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. 

 Није применљиво. Видети тачку 16. 

10 Оригинално стручно 
остварење или 
руковођење или 
учешће у пројекту 

 Кандидаткиња је до сада учествовала у једном домаћем и два 
међународна пројекта и била руководилац три интерна 
пројекта на Факултету организационих наука који су се 
односили на организацију научних конференција. 

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

Један уџбеник  • Мијатовић И., (2019). Стандардизација 1 (друго 
измењено издање), Факултет организационих наука, Београд. 
ISBN 978-86-7680-308-8. COBISS.SR-ID 280558860 
• Мијатовић И., (2015). Стандардизација 1, Факултет 
организационих наука, Универзитет у Београду, Београд, 
ISBN 978-86-7680-308-8. COBISS.SR-ID 213294348 

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) 

 Није применљиво.Видети тачку 14. 

13 Саопштена три рада на  Није применљиво.Видети тачку 16. 



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. 

3 рада 1. Mijatovic, I., Maricic, M., & Horvat, A. (2019). The 
factors affecting the environmental practices of companies: The 
case of Serbia. Sustainability, 11 (21), 5960. 
doi:10.3390/su11215960  
Истакнути међународни часопис М22, (IF 2018 = 2.592; IF (5 
год.) = 2.801; SCIe SSCI) 
2. Mijatović, I., Tošić, B., & Jovanović, M. (2019). The 
Acquiring of the Knowledge about Standards in the Digital Era. 
Amfiteatru Economic, 21(51), 427-441. 
doi:10.24818/EA/2019/51/427 
Истакнути међународни часопис М22, (IF 2018 = 1.238; IF (5 
год.) = 0.890; SSCI) 
3. Almarghani, E. M., &  Mijatovic, I. (2017). Factors 
affecting student engagement in HEIs - it is all about good 
teaching, Teaching in Higher Education,  22 (8), 940-956. doi: 
10.1080/13562517.2017.1319808 
Истакнути међународни часопис М22,( IF 2017 = 1.316; IF (5 
год.) = 1.719; SSCI) 

15 Цитираност од 10 
хетеро цитата 
 

68 • 68 хетеро цитата у бази података Web of Science за 
период од 2007. године до фебруара 2020. године, на основу 
Потврде о броју цитата Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ и листе радова. 
• 240 цитата (185 цитата од 2015 године) у бази Google 
Scholar (јавно доступан податак, преузето 15.03.2020. године 
са https://scholar.google.com/citations?user=1tbPjqkAAAAJ, ) 
• 102 цитатa у бази Scopus (јавно доступан податак, 
преузето 15.03.2020. године са 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35221905000) 

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  

9 радова М33; 
7 предавања 
по позиву на 
међународним 
скуповима; 
1 уводно 
излагање на 
домаћој 
конференцији 
(рад М 61) и 
3 рада М63  

Радови саопштени на међународним конференцијама од 
избора у ванредног професора: 
1. Mijatovic, I., Tošić, B. (2019). The needs for knowledge 
about standards for SMEs – The Management Perception, In 
Jakobs, K. Morone, (2019) EURAS Proceedings 2019, 24rd 
EURAS Annual Standardization Conference "Standards for a Bio 
Based Economy”, Rome, Italy, ISBN:978-3-95886-282-1, pp. 
313-329. 
2. Mijatovic, I. Horvat, A. Maricic. M. (2018). Does 
national participation in international standardization influence the 
level up to which cities act sustainably? In K. Jakobs, R.V. 
O'Connor, EURAS Proceedings 2018 - Standards for a Smarter 
Future, 23rd EURAS Annual Standardisation Conference 
"Standards for a Smarter Future" Dublin, Irland, ISBN:978-3-
95886-229-6.  
3. Mijatović, I., Ruso, J. Horvat, A. Glogovac, M.(2018). 
“The Role of Higher Education in Quality Infrastructure: The 
Case of Serbia”, 14th International Conference in 



“Standardization, Protypes аnd Quality: a Means of Balkan 
Countries’ Collaboration”, September 21 - 22, 2018, Tirana, 
Albania, 164-174; ISBN: 978-9928-127-95-2 
4. Mijatović, I., Tošić, B., Jovanović, M. (2018). Acquiring 
the Knowledge about Standards in the Digital Era – Case of SMEs 
Operating in Serbia, in Žarkić Joksimović, N., Marinković, S. 
Proceedings of the XVI International Symposium of 
Organizational Sciences – Symorg 2018 Doing Business in the 
Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions, 402-407. 
ISBN 978-86-7680-361-3 
http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/2018/papers.html.  
(Рад изабран за објављивање у часопису Amfiteatru Economic 
и друга значајно измењена верзија овог рада је објављена у 
часопису 2019.године) 
5. Riillo, C.A.F., & Mijatovic, I. (2016). Reputation gap 
and exports in developing countries: Does International Quality 
Certification Matters?, in Jakobs K., Mione A., (EdS), 
Proceedings 21st EURAS Annual Standardisation Conference 
‘Co-opetition and Open Innovation, 379-395. 
6. Mijatovic I., Damnjanovic V. (2016). Innovative 
Strategies for New Competence Development – Bringing the Real 
World in Higher Education, in Jaško, O., Marinković, S., (Eds.). 
Symposium proceedings XV International symposium Reshaping 
the Future Through Sustainable Business Development and 
Enteproureship SymOrg 2016, june 10-13, Zlatibor, Faculty of 
organizational sciences, Belgrade, Serbia, 1235-1241. ISBN 978-
86-7680-326-2, 
http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/2016/papers.html 
7. Riillo, C. A.F., Mijatovic, I. (2015).Engagement in ICT 
Standardization: Pushing the Patents or Questing for 
Knowledge? 2015 IEEE 9th International Conference on 
Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT 
2015), Sunnyvale, California, USA 7 – 9 October 2015, 60-66. 
IEEE Catalog Number: CFP15SII-POD,  ISBN: 978-1-4673-
9534-2., DOI:10.1109/SIIT.2015.7535604 (Рад уз измене и  
добијену сагласност IEEE објављен  у монографији K. Jakobs 
(Ed.), Corporate and Global Standardization Initiatives in 
Contemporary Society, 2018.године) 
8. Chrysafidis, E., Mijatovic, I. (2015). Signs, Simbols and 
Standards – The Threads of Ariadne in Hospitals, in Erdogan, 
N.(Edt.) Proceedings: 12th International Conference 
„Standardization, Protypes and Quality – a Means of Balkan 
Countries Collaboration“, October 22th-24th, 2015, Kocaeli 
University, Izmit/Kocaeli, Turkey, 111-118. ISBN 978-605-
83983-0-6. 
9. Jakic, G., Mijatovic, I. (2015). Linguistic Aspects of 
Standardization – Need for Joint Actions of Academia and 
Business, in Erdogan, N. (Edt.) Proceedings: 12th International 
Conference „Standardization, Protypes and Quality – a Means of 
Balkan Countries Collaboration“, October 22th-24th, 2015, 
Kocaeli University, Izmit/Kocaeli, Turkey, 583-590. ISBN 978-
605-83983-0-6 
Излагање по позиву на међународним скуповима у 
периоду после избора за ванредног профсора: 
• уводно излагање „Setting the scene: What is the link 
between research and education about standardization? 



Education side”, на Академском дану Светске кооперације за 
стандарде (WSC Academic Day 2019), одржано 11. октобра, 
2019. године, на Факултету организационаих наука 
Универзитета у Београду.  (http://www.cvent.com/events/wsc-
academic-day-2019/custom-19-
a8526efaf57a40c79c88fb45ab180df4.aspx). 
• излагање по позиву на тему „University Alliance for 
Standardization Education“ на скупу “Boosting ICT Business and 
Innovation: A Comprehensive Approach to Standardization 
Education in Europe", одржано 4. октобра, 2018. године,  у 
Европској организација за стандардизацију у области 
информационо комуникационих технологија ETSI, Sophia 
Antipolis, Француска. 
https://www.etsi.org/images/files/Events/2018/2018-Education-
standardisation-WS/Education-about-Standardisation_4-
5_October-Agenda.pdf (Прилог: позив). 
• предавање по позиву, „Teaching Millennials about 
Standardization - experience, doubts and future“ на првој 
конференцији „The Belt and Road University Alliance for 
Standardization Education and Academics“, одржано 19. маја, 
2018. године,  на Кинеском универзитету Јилијанг (China 
Jiliang University), у Хонгџоу, у Кини.  
• предавање по позиву, „Teaching Standardization to 
Generation Z – Roles of Teaching Methods“ одржано на 
конференцији „International Cooperation for Education about 
standardization  2018 & 5th Annual Conference on Industrial and 
System Engineering), одржано 4. јула, 2018. године, у 
Џогџакарти (Yogyakarta) у Индонезији.  
• излагање по позиву на тему „Developing 
standardization course curricula and text book“,  на годишњем 
састанку Међународне кооперације за образовање о 
стандардизацији (International Cooperation for Education about 
Standardization Annual Meeting), одржано 10. aвгуста 2017. 
године,  на Northwestern University, Pritzger School of Law, у 
Чикагу у Сједињеним Америчким Државама.  
• презентација на тему „Education about Standardization  
– Experiences, Doubts and Future”, на 26. gодишњој сесији 
Радне групе за регулаторну сарадњу и политике 
стандардизације (26th Annual Session, Working Party on 
Regulatory Cooperation and Standardization Policies, United 
Nations Economic Commission for Europe UNECE), одржана 2. 
децембра, 2016. године,  у Палати народа, у Женеви, у 
Швајцарској (https://www.unece.org/wp6-26thsession.html, 
Извештај ECE/CTCS/WP.6/2016/2, стр.11, тачка 66.). 
• излагање по позиву на „Првом форуму Савета за 
сарадњу замаља Персијског залива о образовању о 
стандардизацији“ (First Gulf Cooperation Council Forum for 
Standardization Education), одржаном 8. децембра, 2015. 
године,  у Дохи у Катару. 
 
Предавање по позиву на домаћем скупу од избора за 
ванредног професора објављено у целини: 
Уводно излагање – рад по позиву на тему „Глобалне и 
европске иницијативе за образовање о стандардизацији“, на 
19. Националном и 5. Међународном научно стручном скупу 



„Систем квалитета услов за успешно пословање и 
конкурентност“, 30. новембра 2017. године, на Копаонику. 
Мијатовић. И. (2017). Глобалне и европске иницијативе за 
образовање о стандардизацији. Зборник радова 19. Научно 
стручног скупа „Систем квалитета услов за успешно 
пословање и конкурентност“, 29. Новембар – 1. децембар, 
2017, Kopaonik,Sрбија, 23-30. ISBN 978-86-80164-05-2. 

Радови саопштени на домаћим конференцијама од избора 
у ванредног професора: 
1. Живковић, Н., Глоговац, М., Мијатовић, 
И. (2019). Лин Шест сигма и ИСО 9001. Словић, Д., 
Стојановић Д., (уредници). Зборник радова са 12. 
Скупа привредника и научника - СПИН'19, Лин 
трансформација и дигитализација привреде Србије, 07-08. 
новембар 2019, Београд, Србија, 434- 441. ISBN 978-86-7680-
365-1 
2. Једнак, С.,  Крагуљ, Д., Мијатовић, И. (2017). Значај 
високог образовања за одрживи економски 
развој. Васиљевић, Д., Ђорђевић, Л., (уредници). Зборник 
радова са 11. Скупа привредника и научника СПИН’17 
Штедљиво (lean) управљање ресурсима у привреди 
Републике Србије, 9 -10. новембар 2017, Београд, Србија, 81-
87. ISBN 978-86-7680-343-9. 
3. Mijatovic, I., Lazovic, R. (2017). Analyzing the Quality 
in Public Procurement - Application of the Quadratic Quality Loss 
Functions. Објављен у Ћировић, Г. (Уредник). Зборник радова 
XLIV Симпозијума о операционим истраживањима SYM-OP-
IS 2017, Златибор, 25. – 28. септембар 2017. године, 7-12. 
ISBN 978-86-7488-135-4 (Рад изабран за објављивање у 
монографији Mladenovic, N., Sifaleras, A., Kuzmanovic, 
M.(Eds.). Advances in Operational Research in the Balkans., 
Springer Nature Switzerland у којој је друга допуњена верзија 
овог рада објављена 2019.године) 
 

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 

1 уџбеник 
1 монографија 
из релевантне 
области 

• Мијатовић И., (2019). Стандардизација 1 (друго 
измењено издање), Факултет организационих наука, Београд. 
ISBN 978-86-7680-308-8. COBISS.SR-ID 280558860 
• Idowu, S.O. de Vries, H.J. Mijatovic, I. Donggeun C. 
(eds.)(2020) Sustainable Development – Knowledge and 
Education about Standardization, Springer Nature Switzerland, 
ISBN 978-3-030-28714-6, DOI:10.1007/978-3-030-28715-3 

18 Број радова као услов 
за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – 
(стандард 9 
Правилника о 
стандардима...) 

10 радова Кандидаткиња има 10 радова објављених у часописима са 
импакт фактором, а за ментора је постављен услов од пет 
радова, издвојени су: 
1. Mijatovic, I., Maricic, M., & Horvat, A. (2019). The 
factors affecting the environmental practices of companies: The 
case of Serbia. Sustainability, 11 (21), 5960. 



doi:10.3390/su11215960  
Истакнути међународни часопис М22, (IF 2018 = 2.592; IF (5 
год.) = 2.801; SCIe SSCI) 
2. Mijatović, I., Tošić, B., & Jovanović, M. (2019). The 
Acquiring of the Knowledge about Standards in the Digital Era. 
Amfiteatru Economic, 21(51), 427-441. 
doi:10.24818/EA/2019/51/427 
Истакнути међународни часопис М22, (IF 2018 = 1.238; IF (5 
год.) = 0.890; SSCI) 
3. Almarghani, E. M., &  Mijatovic, I. (2017). Factors 
affecting student engagement in HEIs - it is all about good 
teaching, Teaching in Higher Education,  22 (8), 940-956. doi: 
10.1080/13562517.2017.1319808 
Истакнути међународни часопис М22,( IF 2017 = 1.316; IF (5 
год.) = 1.719; SSCI) 
4. Damnjanovic, V., Jednak, S., & Mijatovic, I. (2015). Factors 
Affecting the Effectiveness and Use of Moodle: Students’  
Perception. Interactive Learning Environments, 23 (4), 496-514. 
doi:10.1080/10494820.2013.789062. 
Истакнути међународни часопис М22, (IF 2015 = 1.175; IF (5 
год.) = 1.418; SSCI) 
5. Lazović, R., & Mijatović, I. (2012). Modified quadratic loss 
function for a trivariate response with the exact feasible region for 
parameters. Journal of Manufacturing Systems, 31 (2), 177-183. 
doi: 10.1016/j.jmsy.2012.01.001. 
Истакнути међународни часопис М22 (IF 2012 = 1.070; IF (5 
год.) = 1.072; SCIe) 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  
1. Стручно-професионални 
допринос 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа 
или зборника радова у земљи или иностранству. 
1.2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 
стручним или научним скуповима националног или међународног 
нивоа. 
1.3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова 
на академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
1.4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
1.5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
1.6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
1.7. Поседовање лиценце. 

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.  
2.2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у 
широј друштвеној заједници. 
2.3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
2.4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима 
студената. 
2.5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 



(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
2.6. 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 

3.1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3.3. Руковођење или чланство у органима или професионалим 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
3.5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских 
програма. 
3.6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи 
или иностранству. 

 

Опис одредница изборних услова 

1. Стручно-професионални допринос 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у земљи или 
иностранству 
 
Кандидаткиња је члан уређивачких одбора три међународна часописа: International Journal of Standardization 
Research, Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal и Management: Journal of 
Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies.  Била је уредник три зборника радова и 
једног зборника апстраката међународних конференција.  
 
1.2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима 
националног или међународног нивоа 
 
Кандидаткиња је била члан седам организационих обора. Била је 19 пута члан програмских одбора 
међународних конференција. 
 
1.3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским специјалистичким, 
мастер и докторским студијама 
 
Кандидаткиња је била ментор једне успешно одбрањене докторске дисертације, 7 завршних радова на 
специјалистичким академским студијама и 46 завршних радова дипломских академских студија (мастер). 
Била је члан 5 комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, једне комисије за одбрану магистарског 
рада, 4 комисије за одбрану специјалистичког академског рада и 91 комисије за оцену и одбрану завршног 
рада дипломских академских студија (мастер). 
 
1.4. Аутор или коаутор елабората или студија 
 
Кандидаткиња је аутор студије „Могућности примене стандарда квалитета као критеријума у избору 
економски најбоље понуде у сектору здравствене заштите“, урађене за United Nations Development Program 
UNDP, Пројекат „Advancing Accountability Mechanisms in Public Finance“, у децембру 2015 и ко-аутор 
студије изводљивости за RESPA регионалне активности у области менаџмента квалитета, урађене за 
Regional School of Public Administration RESPA, у децембру 2016.године.  



 
1.5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката 
 
Кандидаткиња је била руководилац три интерна пројекта Факултета организационих наука који су се 
односили на организацију међународних конференција и скупова. Од 2011. до 2019. године, учествовала је у 
пројекату Министарства просвете, науке и технолошког развоја  III 47003 ”Инфраструктура за електронски 
подржано учење у Србији”. Такође је учествовала у два Темпус пројекта.  
 
1.6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија 
радова или пројеката 
 
Кандидаткиња је рецензирала радове у следећим часописима: Journal of Business Ethics, Journal of Cleaner 
Production, Review of Managerial Science, International Journal of Standardization Research, Sustainability, PLOS 
One, Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources) , Management: Journal of 
Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, International Journal of Corporate Social 
Responsibility. 
 
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  
 
Кандидаткиња је члан радне групе за израду јединствених критеријума за праћење пролазности на 
студијским програмима Универзитета у Београду и члан Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета 
Универзитета у Београду у два сазива,  од 2019. године до сада и од 2017. године до 2019. године. Била је 
члан више комисија, радних група и већа на Факултету организационих наука.  
 
2.2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници 
 
Кандидаткиња је члан националне комисије за стандарде КС И1/07 – Софтверско инжењерство, ИТ за 
образовање и Интернет; Института за стандардизацију Србије (која прати рад следећих техничких комитета 
и радних група: ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering; CEN/TC 353 Information and 
Communication Technologies for Learning, Education and Training; CEN/TC 365 Project Committee - Internet 
Filtering; ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training и ISO/IEC JTC 1/SC 
40 IT Service Management and IT Governance), одлуком Института за стандардизацију Србије 2167/21-33-
01/2013, од 16.12.2013. године. 
 
2.4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 
 
Кандидаткиња је била ментор тимовима студената Case Study Club-a Факултета организационих наука, на 
два светска такмичење у решавању пословних студија: “FEP – U.Porto International Case Competition 2016“, 
одржаном од  16. до 21. октобра 2016. године у Порту у Португалији (освојено треће место) и „IICC -BI 
International Case Competition -2017“, одржаном од  11. до 16. фебруара 2017. године на BI Norwegian 
Business School у Ослу у Норвешкој. На позив студентских организација                                                                    
ESTIEM и AISEC Serbia (Local Committee FON) кандидаткиња је oдржала две радионице и била члан жирија 
на такмичењима студената 
 
2.5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно образовање, курсеви у 
организацији професионалних удружења и институција или сл.) 
 
Кандидаткиња је одржала три семинара „Превенција приговора корисника и поступање са њима према 
серији стандарда SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 и SRPS ISO 10003“ у Институту за стандардизацију 
Србије.  
 



3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и иностранству 
 
 
3.3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или организацијама 
националног или међународног нивоа 
 
Кандидаткиња је била председник (2019. године), члан борда (од 2016. до 2019. године) и члан Board 
Emeritus (2019. године и даље) Међународне кооперације за образовање о стандардизацији (The International 
Cooperation on Education about Standardization ICES) као и заменик председника Европске академије за 
стандардизацију EURAS (European Academy for Standardization EURAS), од јуна 2012. године – и даље. 
Кандидаткиња је члан више радних група које се баве активностима у области стандардизације: JIS Action 3 
која се односи на Заједничку иницијативу о стандардизацији Европске уније, Акција 3: Образовање о 
стандардизацији (Joint Initiative on Standardization under the Single Market Strategy of European Commission, 
Action 3) и члан UNECE STARTed групе, (група стручњака за стандардизацију и регулаторне технике 
посвећена образовању о стандардизацији UNECE-а ). 
 
3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената 
 
Кандидаткиња је учествовала у Ерасмус + пројекту (Erasmus + Grant agreement for staff mobility for teaching 
between programme and partner countries – academic year 2018/2019) и боравила на Универзитету Матеј Бел у 
Бањској Бистрици у Словачкој, од 24. до 30. априла 2019. године, где је одржала предавања из области 
стандардизације студентима основних студија, студентима на размени из Кине и студентима докторских 
студија. 
 
3.5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 
 
Кандидаткиња је била члан две комисије за одбрану завршних мастер радова на међународним мастер 
студијама Менаџмент у управи (Joint Master Programme: Management in Administration) у сарадњи са 
Факултетом за управу Универзитета у Љубљани (Univerza v Ljubljani - Fakulteta za upravo). 
 
3.6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 
 
Кандидаткиња је одржала предавања по позиву на тему „Стандардизација знакова и симбола“, 7. марта 2019. 
године и 28. новембра 2019. године на основним студијама на Аристотеловом универзитету у Солуну. 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На конкурс за избор у звање редовног професора за ужу научну област Логистика квалитета  јавио се само 
један кандидат, др Ивана Мијатовић, ванредни професор Факултета организационих наука у Београду. 
Анализирајући научне, стручне и педагошке квалитете др Иване Мијатовић, Комисија констатује да 
кандидаткиња испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Факултета 
организационих наука, као и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду за избор у звање редовног професора за ужу научну област Логистика квалитета. 
 
У току досадашњег рада, кандидаткиња је показала добре резултате у научно-истраживачком, стручном, и 
педагошком раду. Објавила је укупно десет радова у међународним научним часописима на SCI листи са 
импакт фактором (М20), од тога 3 после избора у звање ванредног професора. Објавила је укупно 7 радова у 
часописима националног значаја (М50), од тога два после избора у звање ванредног професора. На 
међународним (М30) конференцијама саопштила и објавила је 31 рад, од тога 9 после избора у звање 
редовног професора. На домаћим конференцијама саопштила је и објавила 22 рада, од тога 4 после избора у 
садашње звање. Уредник је секције (Section Editor) Енциклопедије одрживог менаџмента (Encyclopedia of 
Sustainable Management) међународног значаја издавача Springer Nature. Уредник је првог тематског 
зборника водећег међународног заначаја (М17) о образовању о стандардизацији. Објавила је 5 поглавља у 



монографијама међународног значаја (М14), од тога два после избора у садашње знање. Објавила је и два 
поглавља у монографијама водећег међународног значаја (М13). Кандидаткиња има укупно 68 хетеро цитата 
у бази података Web of Science, на основу Потврде о броју цитата Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“. Кандидаткиња је активна у раду међународних организација и тела које се значајно доприносе 
развоју у ужој научној области за коју се кандидат бира. 
 
Кандидаткиња је до сада објавила један уџбеник и ново допуњено издање након избора у звање ванредног 
професора, који се користи као основна литература на предметима који су у ужој научној области за коју се 
кандидат бира. Кандидаткиња је била ментор једне успешно одбрањене докторске дисертације, 7 завршних 
радова на специјалистичким академским студијама и 46 завршних радова дипломских академских студија 
(мастер). Била је члан 5 комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, једне комисије за одбрану 
магистарског рада, 4 комисије за одбрану специјалистичког академског рада и 91 комисије за оцену и 
одбрану завршног рада дипломских академских студија (мастер). Укупна просечна оцена за педагошки рад, 
добијена у анкетама од стране студената основних студија, у протеклом изборном периоду била је 4.52 на 
скали од 1 до 5.  
 
На основу свега изложеног, комисија за припрему и писање извештаја са задовољством предлаже Изборном 
већу Факултета организационих наука, Већу научних области техничких наука, и Сенату Универзитета у 
Београду, да се др Ивана Мијатовић изабере за наставника у звање редовног професор са пуним радним 
временом, на неодређено време, за ужу научну област Логистика квалитета.  
 
 
 
 
Место и датум: Београд, 15.03.2020.године 

                                                                                              
                                                                                          КОМИСИЈА 

 
 

_________________________________________ 
др Јован Филиповић, редовни професор  

Факултета организационих наука,  
Универзитета у Београду, председник 

 
 

_________________________________________ 
др Драган Васиљевић, редовни професор  

Факултета организационих наука,  
Универзитета у Београду, члан 

 
 

_______________________________________________ 
др Миладин Стефановић, редовни професор 

 Факултета инжењерских наука,  
Универзитета у Крагујевцу, члан, 
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