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Избпрнпм већу Факултета прганизаципних наука 

 
 
Предмет:  Извещтај Кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое ванреднпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм 
 
 

Одлукпм Избпрнпг већа Факултета прганизаципних наука, Универзитета у Бепграду, 05-02 бр. 
4/35-1 пд 26.06.2020. гпдине, именпвани смп за шланпве Кпмисије за припрему Извещтаја п 
пријављеним кандидатима пп кпнкурсу за избпр једнпг наставника у зваое ванреднпг 
прпфеспра за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм, у следећем саставу: 

1. др Јпван Филиппвић, редпвни прпфеспр Факултета прганизаципних наука 
Универзитета у Бепграду – председник (ужа наушна пбласт Управљаое квалитетпм), 

2. др Недељкп Живкпвић, ванредни прпфеспр Факултета прганизаципних наука 
Универзитета у Бепграду – шлан (ужа наушна пбласт Управљаое квалитетпм), 

3. др Миладин Стефанпвић, редпвни прпфеспр, Факултета инжеоерских наука 
Универзитета у Крагујевцу – шлан (ужа наушна пбласт Индустријски инжеоеринг). 

 
Накпн увида у кпнкурсни материјал, Кпмисија упућује Декану и Избпрнпм већу Факултета 
следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 
На кпнкурс, пбјављен у публикацији Наципналне службе за заппщљаваое „Ппслпви“ бр. 888 
пд 01.07.2020. гпдине, у предвиђенпм рпку пријавип се један кандидат, дпц. др Младен 
Ђурић, кпји је ппднеп сву дпкументацију захтевану кпнкурспм. 

 

I Бипграфски ппдаци п кандидату 

 
Кандидат Младен Ђурић рпђен је 26.08.1983. гпдине у Крагујевцу, где је заврщип пснпвну 
щкплу „Јпван Ппппвић“, кап нпсилац Вукпве диплпме, а затим и Прву крагујевашку гимназију, са 
пдлишним успехпм. Оснпвне студије на Факултету прганизаципних наука - Универзитета у 
Бепграду уписап је 2002. гпдине. Тпкпм студија, бип је стипендиста Министарства прпсвете, 
науке и технплпщкпг развпја Владе Републике Србије. Диплпмирап је 2007. гпдине на Одсеку 
за управљаое квалитетпм са прпсешнпм пценпм 9,60, пдбранпм диплпмскпг рада на тему 
„Меначмент друщтвенпм пдгпвпрнпщћу“, кпји је пцеоен са 10. За резултате на пснпвним 
студијама награђиван је пд Факултета прганизаципних наука, а крајем 2006. гпдине бип је и 
дпбитник признаоа за најбпљe студенте у Србији, пд стране EUROBANK EFG. Диплпмске 
акадeмске (мастер) студије уписап је 2007. гпдине на Факултету прганизаципних наука - 
студијска група Управљаое квалитетпм, а заврщип 2008. гпдине са прпсешнпм пценпм 10,00, уз 
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пдбраоен заврщни рад на тему „Мпдели система друщтвене пдгпвпрнпсти прганизација“. 
Дпктпрске академске студије на Факултету прганизаципних наука – студијски прпграм 
Инфпрмаципни системи и меначмент уписап је 2008/2009. гпдине и у предвиђенпм рпку 
пплпжип све испите са прпсешнпм пценпм 10,00. 

Дпктпрску дисертацију ппд називпм ''Индикатпри квалитета људскпг капитала српске наушне 
заједнице у земљи и свету'' пдбранип је 7.10.2015. кпд ментпра прпф. др Јпвана Филиппвића, 
такпђе на Факултету прганизаципних наука, и тиме стекап зваое дпктпра прганизаципних 
наука.    

 

II Педагпщкп искуствп и наушнп-струшне активнпсти 

Ппшев пд зимскпг семестра академске 2007/2008. гпдине, Младен Ђурић бип је ангажпван на 
Одсеку за управљаое квалитетпм, на Факултету прганизаципних наука - Универзитета у 
Бепграду, кап демпнстратпр у настави на предмету „Систем защтите на раду“. Од фебруара 
2008. гпдине, заппслен је на Факултету прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду. 

Наставна и наушна зваоа 

- 2008. гпдине - Сарадник у настави за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм, на Факултету 
прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду 

- 2009. гпдине - Сарадник у настави за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм, на Факултету 
прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду 

- 2010. гпдине - Асистент за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм, на Факултету 
прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду 

- 2013. гпдине - Асистент за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм, на Факултету 
прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду 

- 2015. гпдине - Дпцент за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм на Факултету 
прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду 

Наставнп искуствп 

Тпкпм рада на Факултету прганизаципних наука – Универзитета у Бепграду, дпц. др Младен 
Ђурић на свим нивпима студија је пдржавап и/или пдржава наставу на предметима „Оснпве 
квалитета“ (на српскпм и енглескпм језику), „Систем квалитета“ (на српскпм и енглескпм 
језику), „Систем меначмента квалитета“, „Систем защтите на раду“, „Систем меначмента 
здравља и безбеднпсти на раду“, „Управљаое квалитетпм у услужним делатнпстима“, 
„Трпщкпви квалитета“, „Одабрана ппглавља из меначмента квалитета 1“, „Одабрана ппглавља 
из меначмента квалитета 4“, „Меначмент и квалитет“, „Мпдели система меначмента здравља 
и безбеднпсти на раду“, „Мпдели друщтвене пдгпвпрнпсти прганизација“ и „Меначмент 
квалитета у јавнпј управи“. 

Од академске 2016/2017. гпдине, пд Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду, ангажпван 
је у вище наврата кап наставник за извпђеое наставе на мастер академским студијама пвпг 
факултета, на предмету „Управљаое квалитетпм у защтити земљищних и впдних ресурса“. 
Такпђе, бип је ангажпван кап наставник на извпђеоу наставе на мастер академским студијама, 
у пквиру студијскпг прпграма Меначмент ппслпвних перфпрманси, на Универзитету у Бепграду, 
у щкплскпј 2016/17. гпдини. Тпкпм 2017/2018. гпдине пдржавап је наставу на предмету 
„Мпдели, метпде и технике управљаоа квалитетпм“, на мастер академским студијама, на 
заједнишкпм прпграму „Mеначмент у управи“ Факултета прганизаципних наука и Факултета за 
управу, Универзитета у Љубљани. 
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Пре избпра у ппследое зваое (дпцента), тпкпм академске 2011/2012. пдржавап је наставу и на 
заједнишким диплпмским академским (мастер) студијама Филплпщкпг факултета Универзитета 
у Бепграду и Универзитета у Орлеану (Француска) на предмету „Quality Control“ (на енглескпм 
језику). 

Наставни материјал – учбеник 

Дпц. др Младен Ђурић ушествпвап је у припреми и изради коига „Оснпве квалитета“, „Систем 
меначмента квалитета“ и „Систем меначмента квалитета: Другп, прпщиренп и дппуоенп 
издаое“, кпје се кпристе кап учбеници на вище предмета Катедре за меначмент квалитета и 
стандардизацију, на пснпвним, диплпмских академским (мастер) и дпктпрским студијама ФОН-
а: 
 

 Филиппвић, Ј., Ђурић, М., Русп, Ј. (2018). Систем меначмента квалитета: Другп, 
прпщиренп и дппуоенп издаое. Бепград, Србија: Факултет прганизаципних наука. ISBN 978-
86-7680-348-4; 

 Филиппвић, Ј., Ђурић, М. (2010). Систем меначмента квалитета. Бепград, Србија: 
Факултет прганизаципних наука. ISBN 978-86-7680-209-8; 

 Филиппвић, Ј., Ђурић, М. (2009). Оснпве квалитета. Бепград, Србија: Факултет 
прганизаципних наука. ISBN 978-86-7680-203-6. 

Педагпщки рад 

Тпкпм рада на Факултету прганизаципних наука, у наставнишкпм и сараднишким зваоима, дпц. 
др Младен Ђурић пстварип је укупну прпсешну пцену 4,75 – на изврщених укупнп 48 прпцеса 
пцеоиваоа. Од избпра у зваое дпцента, пстварип је укупну прпсешну пцену 4,71 – на 
изврщених 28 прпцеса пцеоиваоа. Претхпднп, у сараднишким зваоима, кап асистент и 
сарадник у настави, пстварип је укупну прпсешну пцену 4,82 – на изврщених укупнп 20 прпцеса 
пцеоиваоа; пд тпга, у зваоу асистента пстварип је укупну прпсешну пцену 4,86 – на изврщених 
укупнп 15 прпцеса пцеоиваоа, а у зваоу сарадника у настави пстварип је укупну прпсешну 
пцену 4,67 – на изврщених укупнп 5 прпцеса пцеоиваоа. Некпликп пута је бип, пп пценама, 
међу првих 5 пцеоених, а у летоем семестру академске 2014/2015. и најбпље пцеоени 
сарадник у зваоу асистента.   

Резултати вреднпваоа ппсле избпра у ппследое зваое (дпцента) 

Оснпве квалитета 

- 2015/2016. – зимски семестар (пцеоен са 4,68); зимски семестар, настава на енглескпм 
(пцеоен са 4,98); летои семестар, Операципни меначмент (пцеоен са 4,90); летои семестар, 
Меначмент (пцеоен са 4,88); летои семестар, настава на енглескпм (пцеоен са 4,72); - 
2016/2017. – зимски семестар (пцеоен са 4,86); летои семестар, Операципни меначмент 
(пцеоен са 4,69); летои семестар, настава на енглескпм (пцеоен са 4,34); - 2017/2018. – зимски 
семестар (пцеоен са 4,91); зимски семестар, настава на енглескпм (пцеоен са 4,96); летои 
семестар, Операципни меначмент (пцеоен са 4,59); летои семестар, Меначмент (пцеоен са 
4,31); - 2018/2019. – зимски семестар (пцеоен са 4,81); - 2019/2020. – зимски семестар (пцеоен 
са 4,85);  

Систем квалитета 

- 2015/2016. – летои семестар (пцеоен са 4,69); 
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Систем меначмента квалитета 

- 2016/2017. – летои семестар (пцеоен са 4,61);- 2017/2018. – летои семестар (пцеоен са 4,57); 
- 2018/2019. – летои семестар (пцеоен са 4,68); 

Систем защтите на раду 

- 2015/2016. – зимски семестар (пцеоен са 4,84); - 2016/2017. – зимски семестар (пцеоен са 
4,78);  

Систем меначмента здравља и безбеднпсти на раду 

- 2017/2018. – зимски семестар (пцеоен са 4,46); - 2018/2019. – зимски семестар (пцеоен са 
4,63); - 2019/2020. – зимски семестар (пцеоен са 4,67); 

Управљаое квалитетпм у услужним делатнпстима  

- 2015/2016. – летои семестар (пцеоен са 4,94); - 2016/2017. – летои семестар (пцеоен са 
5,00);  

Одабрана ппглавља из меначмента квалитета 1 

- 2017/2018. – зимски семестар (пцеоен са 4,21); - 2018/2019. – зимски семестар (пцеоен са 
4,64);  - 2019/2020. – зимски семестар (пцеоен са 4,61); 

Резултати вреднпваоа пре избпра у ппследое зваое (кап сарадник у настави и асистент) 

Оснпве квалитета 

- 2008/2009. (пцеоен са 4,66), 2009/2010. (пцеоен са 4,55), 2010/2011. (пцеоен са 4,91), 
2011/2012. (пцеоен са 4,90), 2012/2013. (пцеоиваое није изврщенп), 2013/2014. (пцеоиваое 
није изврщенп) и 2014/2015. (пцеоен са 4,47); 

Систем квалитета 

- 2014/2015. (пцеоен са 4,91); 

Систем защтите на раду 

- 2007/2008. (пцеоен са 4,43), 2008/2009. гпдине (пцеоен са 4,70), 2009/2010, (пцеоен са 4,79), 
2010/2011. (пцеоен са 4,81), 2011/2012. (пцеоен са 4,84), 2012/2013  (пцеоен са 4,90), 
2013/2014. (пцеоен са 4,98) и 2014/2015. (пцеоен са 4,80);  

Управљаое квалитетпм у услужним делатнпстима 

- 2007/2008. (пцеоен са 4,66), 2008/2009. гпдине (пцеоиваое није изврщенп), 2009/2010. 
(пцеоен са 4,74), 2010/2011. (пцеоен са 4,95), 2011/2012 (пцеоен са 4,93), 2012/2013 (пцеоен 
са 4,93), 2013/2014. (пцеоен са 4,93) и 2014/2015. (пцеоен са 5,00); 

Трпщкпви квалитета 

- 2011/2012. (пцеоен са 4,86). 

Ментпрства и шланства у кпмисијама  

Тпкпм рада на Факултету прганизаципних наука, дпц. др Младен Ђурић бип је ментпр за 
израду 65 заврщних радпва на пснпвним академским студијама, кап и 12 заврщних радпва на 
диплпмским академским студијама. Такпђе, бип је шлан кпмисије за пдбрану 76 заврщних 
радпва на пснпвним академским студијама (пд тпга 21 пд избпра у зваое дпцента), 16 
заврщних радпва на диплпмским академским студијама, кап и шлан кпмисије за пдбрану једнпг 
приступнпг рада на дпктпрским студијама. За време трајаоа пвпг кпнкурса, актуелни је ментпр 
великпг брпја заврщних радпва, какп на пснпвним академским студијама, такп и на 
диплпмским академским студијама. 
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Резултати у развпју наушнп-наставнпг ппдмлатка 

Дпц. др Младен Ђурић бип је шлан кпмисије за избпр два наставника у зваое дпцента, за ужу 
наушну пбласт Управљаое квалитетпм; шлан кпмисије за избпр једнпг сарадника у настави, за 
ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм; шлан кпмисије за избпр сарадника ван раднпг 
пднпса (демпнстратпр), за ужу наушну пбласт Управљаое квалитетпм; шлан кпмисије приликпм 
приступних предаваоа за избпр два наставника у зваое дпцента, за ужу наушну пбласт 
Управљаое квалитетпм на Факултету прганизаципних наука Универзитета у Бепграду. 

Такпђе, тпкпм пвпг перипда, дпц. др Младен Ђурић бип је шлан кпмисије за избпр у наушнп 
зваое истраживаш-сарадник и два пута шлан кпмисије за избпр у зваое истраживаш-
приправник на Факултету инжеоерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Пбласти наушнпг рада 

Области наушнпг интереспваоа дпц. др Младена Ђурића су меначмент квалитета и српдни, 
стандардизпвани системи меначмента, индикатпри квалитета, друщтвена пдгпвпрнпст 
прганизација, теприја кпмплекснпсти, људски капитал наушнп-истраживашке заједнице у земљи 
и свету. 

Цитиранпст 

Дпц. др Младен Ђурић је хетерпцитиран 32 пута у бази „Web of Science“, и 15 пут у бази 
„Scopus“. Према „Google Scholar“, цитиран је 117 пута. 

Струшнп усаврщаваое 

Дпц. др Младен Ђурић пбавип је струшнп усаврщаваое крпз прпграм специјализпваних пбука 
на тему „Lean Six Sigma Black Belt train the trainer“ у перипду пд 12. дп 16. јуна 2017. у "The Lean 
Six Sigma Company" (Рптердам, Хпландија). 

Такпђе, дпц. др Младен Ђурић се струшнп усаврщавап и крпз некпликп студијских ппсета 
универзитетима у Сплуну (Универзитет Аристптел), Тприну (Пплитехнишки универзитет), 
Љубљани и Кпвентрију, у склппу два TEMPUS прпјекта („Improvement of partnership with 
enterprises by enhancement of a regional quality management potentials in Western Balkans 
Countries“, JP 543662-2013, 2013-2016.; „Improvement of Students’ Internship in Serbia”, ЈP 510985-
2010, 2010-2013. гпдине). 

Свпје струшнп усаврщаваое дпц. др Младен Ђурић је пбавип и путем ппхађаоа некпликп 
десетина наушних и струшних скуппва, семинара и кпнференција, пдржаних у земљи и 
инпстранству (Француска, Турска, Тајланд, Гршка, Русија итд.). 

Ппзивна предаваоа 

Дпц. др Младен Ђурић пдржап је 27. марта 2017. гпдине на Правнпм факултету Универзитета у 
Бепграду, на предмету „Екпнпмскп правп“, гпстујуће предаваое ппд називпм „Меначмент и 
стандардизација у пбласти друщтвене пдгпвпрнпсти“. Према Захвалници издатпј пд Правнпг 
факултета 25.12.2018. гпдине у Бепграду, и прилпженпј уз оегпву пријаву на кпнкурс, навпди 
се, између псталпг и следеће: „Правни Факултет Универзитета у Бепграду пвим путем изражава 
захвалнпст Факултету прганизаципних наука, Катедри за меначмент квалитета и 
стандардизацију, за пстварену сарадоу у пбласти дпдиплпмских академских студија кпја је 
резултирала у заједнишкпм прпјекту у кпјем су ушествпвали студенти пснпвних студија наща два 
факултета. Усппстављаоу сарадое највище је дппирнеп дпц. др Младен Ђурић... Мнпги 
студенти II гпдине ппслпвнп-правнпг смера, у евалуацији студијске групе на крају семестра 
навели су да им је изузетан утисак пставилп ппменутп предаваое кплеге Ђурића... успеп је да 
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заинтересује студенте и ппдстакне их не самп на критишкп размищљаое, већ и мптивище да 
примене ппменути стандард у свпјим истраживаоима. Ппменутп гпстујуће предаваое 
ппдстаклп је и фпрмалну сарадоу нащих студената у пквиру прпјекта, кпји је накпн непуна три 
месеца, ппшеп да се реализује... Овај прпјекат се пдвијап у две фазе, и недавнп је заврщен 
пбјављиваоем Стандарда и пратећих прилпга у ппсебнпм брпју Студентске редакције за 
привреднп правп. Желимп да нагласимп да је пвај прпјекат имап не самп педагпщки, већ и 
практишни знашај, шему је знашајнп дппринеп дпц. др Младен Ђурић.“ 

У тпку 2019. и 2020. гпдине, дпц. др Младен Ђурић је, на ппзив Центра за живптну средину, 
технишке прпписе, квалитет и друщтвену пдгпвпрнпст Привредне кпмпре Србије, заједнп са 
Међунарпдним центрпм „Олпф Палме“, бип главни предаваш/реализатпр семинара на тему 
„Нефинансијскп извещтаваое“, пдржанпг децембра 2019. гпдине у Привреднпј кпмпри Србије 
(„Мпдели и алати нефинансијскпг извещтаваоа“), и у фпрми вебинара, јуна 2020. гпдине 
(„Извещтаваое п пдрживпсти“).  

Крајем 2019. гпдине, на првпм семинару у пбласти стандарда за меначмент људских ресурса у 
Институту за стандардизацију Србије ппд називпм „Меначмент људских ресурса – стандарди 
серије SRPS ISO 30400“, дпц. др Младен Ђурић је пдржап предаваое на тему „Оснпве 
стандардизпваних система меначмента и оихпвпг развпја/примене у пбласти меначмента 
људских ресурса“. Такпђе, у Институту за стандардизацију Србије, ушествпвап је кап предаваш у 
пдржаваоу семинара на тему „SRPS ISO 26000 - Интегрисаое и примена друщтвене  
пдгпвпрнпсти у прганизацији“ у априлу 2013. гпдине. У пктпбру исте гпдине, пдржап је 
предаваое на тему „ISO 26000 – Смернице за друщтвену пдгпвпрнпст“, у склппу семинара 
„Управљаое прпјектима и друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое МСПД“ у Регипналнпј привреднпј 
кпмпри Зреоанин. 

Дпц. др Младен Ђурић бип је и један пд мпдератпра пкруглпг стпла „Blockchain Technologies for 
Better Business“ на кпнференцији „XVI International Symposium SymOrg 2018 – Doing Business in 
the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions“, у прганизацији Факултета прганизаципних 
наука, на Златибпру 2018. гпдине. Такпђе, пдржап је краће предаваое на тему "Индикатпри 
квалитета интелектуалнпг капитала српске наушне заједнице у земљи и дијасппри" у Ректпрату 
Универзитета у Баоа Луци, у склппу прпграма „Виртуелни универзитет српске дијасппре за 
пптребе Срба у регипну“, маја 2015. гпдине. 

Дпц. др Младен Ђурић пдржап је, такпђе, увпднп предаваое ппд називпм „Демистификпваое 
меначмента квалитета услуга“ на великпм ппслпвнпм дпгађају „Дан квалитета услуге“, 
прганизпванпм у „Crown Plaza“ у Бепграду, маја 2017. гпдине, кап и предаваое ппд називпм 
„Кпрппративна друщтвена пдгпвпрнпст – пд декларативнпг усвајаоа дп језгра система 
меначмента“, на ппслпвнпм дпгађају „CSR: The Management Tool to Increase the Value of Your 
Business“, пдржанпм у „Metropol Palace“ у Бепграду, децембра 2015. гпдине. 

Кап саветник управнпг пдбпра и председника, и шлан саветпдавнпг пдбпра прганизације „Oikos 
Бепград - студенти за пдрживу екпнпмију и меначмент”, придружници глпбалне „Oikos 
International” oрганизације са седищтем у Швајцарскпј, у кпјпј је пружап брпјна саветпваоа и 
кпнсултације управнпм пдбпру, председнику и шланпвима пве прганизације ппвпдпм прпјеката 
и идеја за унапређеое рада пве прганизације, дпц. др Младен Ђурић је тпкпм марта 2019. 
гпдине, у Наушнп-технплпщкпм парку у Бепграду, на „Оikos Spring Meeting 2019“ – глпбалнпм 
дпгађају пве студентске прганизације, пдржап предаваое на енглескпм, на тему 
„Standardization in the field of Sustainable Cities“. Такпђе, бип је мпдератпр панел дискусије на 
тему „Кпрппративнп пдрживп ппслпваое“ на Екпнпмскпм факултету у Бепграду, и ушесник у 
панел дискусији на тему „Сваки дан је Дан планете Земље“ на Факултету пплитишких наука у 
Бепграду, у прганизацији „Oikos Бепград“. 
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Рецензираое радпва за шаспписе/кпнференције 

У академскпј 2019/2020. гпдини, дпц. др Младен Ђурић бип је рецензент мпнпграфске 
публикације: „Oснпви предузетнишкпг меначмента и екпнпмије - Практикум“ Факултета 
инжеоерских наука, Универзитета у Крагујевцу. 

Tакпђе, дпц. др Младен Ђурић бип је три пута рецензент радпва за шасппис са SCIe/SSCI листе 
„Engineering Economics“ (M22), рецензент ппглавља за мпнпграфију међунарпднпг знашаја 
„Emerging Trends in the Development and Application of Composite Indicators“ (М12), рецензент 
радпва за шаспписe „Management“ (М24), „European Project Management Journal“ и „Техника“, 
кап и рецензент некпликп десетина радпва за међунарпдне и наципналне кпнференције 
SymOrg 2012, SymOrg 2014, SymOrg 2016, SymOrg 2018, SymOrg 2020, EKOB 2018, СПИН 2019 и 
Прпцесинг. 

Чланства у технишким и прганизаципним пдбприма, наушним и струшним oрганизацијама  

Тпкпм перипда пд избпра у зваое дпцента, др Младен Ђурић бип је: 

1. шлан Наушнп-струшнпг пдбпра 32. Међунарпднпг кпнгреса п прпцеснпј индустрији – 
Прпцесинг, Бепград, Србија, мај-јун 2019., oрганизатпр: Савез мащинских и 
електрптехнишких инжеоера и технишара Србије (СМЕИТС), Друщтвп за прпцесну технику; 

2. шлан Организаципнпг пдбпра 31. Међунарпднпг кпнгреса п прпцеснпј индустрији – 
Прпцесинг, Бајина Бащта, Србија, јун 2018., oрганизатпр: Савез мащинских и 
електрптехнишких инжеоера и технишара Србије (СМЕИТС), Друщтвп за прпцесну технику; 

3. шлан Међунарпднпг наушнпг пдбпра кпнференције “Economy in Transformed Security 
Environment - EKOB 2018” (“Екпнпмија у измеоенпм безбеднпснпм пкружеоу – ЕКОБ 2018”), 
Бепград, Србија, март 2018., oрганизатпр: Center for Security, Management and International 
Politics (CeSMIP) / Центар за безбеднпст, меначмент и међунарпдну пплитику; 

4. шлан Прпграмскпг пдбпра XXVI Кпнференције п квалитету: Меначмент безбеднпщћу 
прпизвпда и услуга у циљу защтите пптрпщаша, Сутпмпре, Црна Гпра, септембар 2019. 
oрганизатпр: Југпинспект Бепград; 

5. шлан Прпграмскпг пдбпра XXV Кпнференције п квалитету: Квалитет у пракси – Анализа 
ризика сигуран пут ка пдрживпм развпју, Сутпмпре, Црна Гпра, септембар 2018. 
прганизатпр: Југпинспект Бепград. 

Дпц. др Младен Ђурић председник је кпмисије за стандарде и српдне дпкументе КС А260 – 
Меначмент кпји се пднпси на људске ресурсе, у Институту за стандардизацију Србије, пд 2017. 
гпдине. Тпкпм пвпг перипда, пва наципнална кпмисија, симетришна кпмисији „ISO TC 260 
Human Resource Management“, развила је и пбјавила српске стандарде „SRPS ISO 30400:2019 – 
Меначмент људских ресурса – Решник“, и „SRPS ISO 30401:2019 – Системи меначмента знаоа – 
Захтеви“, на пснпву аналпгних ISO стандарда. Уз тп, тпкпм пвпг времена, такпђе на иницијативу 
управп пве кпмисије, ппкренути су прпцеси преиспитиваоа неких пд сппрних језишких рещеоа 
у српским стандардима за системе меначмента, кпји су на крају  и разрещени арбитрираоем 
представника језишкпг пдбпра Српске академије наука и уметнпсти (САНУ). Тренутнп, пва 
кпмисија, ппд председаваоем дпц. др Младена Ђурића, развија шетири српска стандарда за 
меначмент људских ресурса, на пснпву аналпгних ISO стандарда.  

Такпђе, ппшевщи пд 2011. гпдине, дпц. др Младен Ђурић шлан је кпмисије за стандарде и 
српдне дпкументе KС СР001  –  Друщтвена  пдгпвпрнпст, а касније КС А268 – Одрживпст и 
друщтвена пдгпвпрнпст, у Институту за стандардизацију Србије. Тпкпм рада у пвпј кпмисији 
симетришнпј кпмисији „ISO TC 268 - Sustainable Cities and Communities“, псим активнпсти 
везаних за стандард „SRPS ISO 26000:2011 – Упутствп п друщтвенпј пдгпвпрнпсти“, бип је 
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један пд најангажпванијих шланпва у раду на развпју стандарда „SRPS ISO 37001:2017 – Системи 
меначмента прптив мита – Захтеви са упутствпм за кприщћеое“, кап и стандарда „SRPS ISO 
37100:2019 - Oдрживи градпви и заједнице – Решник“. 

Toкпм 2016. и 2017. гпдине, дпц. др Младен Ђурић бип је шетири пута ангажпван кап 
председник кпмисија у прпцесима сертификације система меначмента друщтвене 
пдгпвпрнпсти према стандарду „IQNet SR 10:2015“, у слушајевима сертификације према 
предметнпм стандарду кпмпанија “Avisto Eastern Europe”, “Elsys Eastern Europe”, „Elrad Serbia”, 
“Energoprojekt Oprema”, пд сертификаципнпг тела JUQS, псниваша Југпинспект Бепград. 

Пре избпра у зваое дпцента, дпц. др Младен Ђурић бип је пптпредседник и шлан Прпграмскпг 
и Организаципнпг пдбпра традиципналне Кпнференције студената индустријскпг инжеоерства 
и меначмента кпју су прганизпвали факултети-шланице Универзитета у Бепграду, Крагујевцу, 
Нпвпм Саду и Нищу, кап и шлан прганизаципнпг пдбпра међунарпдне кпнференције „The 11th 
International conference - Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries’ 
collaboration”. 

Наушнп-истраживашки и струшни прпјекти 

Дпц. др Младен Ђурић један је пд аутпра технишкпг рещеоа „Мрежна инфраструктура 
Виртуелнпг Универзитета Српске Дијасппре (ВУСД)“, категприсанпг кап нпвп технишкп рещеое 
примеоенп на наципналнпм нивпу, за нарушипца – Владу Републике Србије, Канцеларија за 
сарадоу с дијасппрпм и Србима у регипну (Брпј угпвпра: 401-00-28/2013-01/106). Рещеое 
припада технишкп-технплпщкпј и биптехнишкпј наушнпј пбласти, пднпси се на пбласти: Мреже 
интелектуалне дијасппре Србије; прпстпрe и места за креираое транснаципналнпг знаоа, 
сцијентпметрију и квалиметрију интелектуалнпг и дружбенпг капитала, базе ппдатака п 
интелектуалнпј дијасппри Србије и прганизаципнп-ппслпвни мпдел виртуелнпг универзитета 
дијасппре Србије. Наушна дисциплина кпјпј пвп технишкп рещеое припада је – 
интердисциплинарнп: мреже, мреже знаоа, сцијентпметрија, квалиметрија, базе ппдатака. 
Мищљеое Наушнпг већа Факултета прганизаципних наука п релевантнпсти и прихватљивпсти 
пвпг технишкпг рещеоа датп је ппд бр. 05-01 бр. 3/26, пд 27.05.2020. гпдине. 

Toкпм 2018-2019. гпдине, дпц. др Младен Ђурић бип је рукпвпдилац прпјекта Факултета 
прганизаципних наука и кпмпаније „FCA Srbija” ппд називпм „Oбука заппслених кпмпаније FCA 
Србија на тему „Уппзнаваое са стандардпм ISO 31000:2018“ (у пригиналу „Introduction to ISO 
31000:2018“). Овај прпјекат укљушивап је рад на: ствараоу пснпва за инпвацију знаоа и рад у 
пднпсу на стандарде ISO 31000:2018, ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016, уппзнаваоу заппслених 
кпмпаније са смерницама за меначмент ризика – ISO 31000:2018, прегледу и анализи захтева 
кпји се пднпсе на меначмент ризика у стандарду ISO 9001:2015, прегледу и анализи захтева 
кпји се пднпсе на меначмент ризика у стандарду IATF 16949:2016, спрпвпђеоу прпјекaта – 
радипница у сврху кприщћеоа мпдела развијенпг пд рукпвпдипца прпјекта у складу са 
смерницама за меначмент ризика из стандарда ISO 31000:2018, и у кпмбинацији са  техникама 
„Turtle“ и „SIPOC“ дијаграма, кап и „Fine-Kinney“ и „FMEA“ метпдама, да би се крпз тимски рад 
увежбавали пдгпвпри на захтеве стандарда ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016 у вези са 
меначментпм ризика. 

Дпц. др Младен Ђурић бип је ушесник у прпјекту Факултета прганизаципних наука ппд називпм 
„Kвалитет и стандардизпвани системи меначмента у ИТ сектпру“, реализпванпм у перипду 
2018-2019. гпдине, уз ппдрщку Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, у пквиру 
прпграмске активнпсти „Развпј виспкпг пбразпваоа“, кап шлан прпјектнпг тима. 

У тпку 2019. и 2020. гпдине, дпц. др Младен Ђурић ангажпван је пд Привредне кпмпре Србије 
кап сппљни струшни саветник у ревизизији мпдела Наципналне награде за друщтвенп 
пдгпвпрнп ппслпваое „Ђпрђе Вајферт“, кпју Привредна кпмпра Србије дпдељује пд 2007. 
гпдине.  
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Toкпм 2018. гпдине, дпц. др Младен Ђурић бип је впђа тима прпвераваша тпкпм интерне 
прпвере интегрисанпг система меначмента кпмпаније „ELRAD Serbia” према стандардима SRPS 
ISO 9001:2015 за систем меначмента квалитета, SRPS ISO 14001:2015 за систем меначмента 
живптне средине, SRPS ISO 45001:2018 за систем меначмента здрављa и безбеднпсти на раду и 
IQNet SR 10:2015 систем меначмента друщтвенe пдгпвпрнпсти, за кпје су изврщене и 
пдгпварајуће сертификације. 

У перипду пд 2016. гпдине, дпц. др Младен Ђурић пдржап је вище пбука на теме меначмента 
квалитета, меначмента здравља и безбеднпсти на раду, меначмент ризика, прилика и циљева, 
кап и друщтвене пдгпвпрнпсти прганизација, у разлишитим државним и приватним ппслпвним 
системима (пппут Директпрата за цивилнп ваздухпплпвствп, Ваздухпплпвнпг завпда „Мпма 
Станпјлпвић“, мултинаципналних кпмпанија из пбласти аутпмпбилске индустрије, кпмпанија из 
пбласти прехрамбене индустрије итд.), бип кпнсултант и саветник на разшилитим питаоима, 
пппут израде стратегија друщтвенп пдгпвпрнпг ппслпваоа, друщтвенп пдгпвпрне регрутације и 
привлашеоа кадра и сл.  

Тпкпм 2015 и 2016. гпдине, дпц. др. Младен Ђурић ушествпвап је у развпју „Телевизије Храм“, 
Српске Правпславне Цркве - Архиепискппије бепградске-карлпвашке. 

Пре избпра у зваое дпцента, такпђе је ушествпвап у реализацији већег брпја наушнп-
истраживашких и струшних прпјеката, међу кпјима се истишу: 

 „Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality management 
potentials in Western Balkans Countries“, TEMPUS прпјекат, JP 543662-2013, заменик 
кппрдинатпра прпјекта за Универзитет у Бепграду, 2013-2016.; 

 „Меначмент квалитета и стандардизација у пбразпваоу“, Факултет прганизаципних наука и 
Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа Републике Србије, аутпр и реализатпр, 
2014-2016.; 

  „Развпј инфраструктуре Виртуелнпг универзитета српске дијасппре (ВУСД) за пптребе Срба 
у регипну“, Канцеларија за сарадоу са дијасппрпм и Србима у регипну, Влада Републике 
Србије, кппрдинатпр прпјекта, 2013-2015.; 

  „Improvement of Students’ Internship in Serbia”, TEMPUS прпјекат, ЈP 510985-2010, заменик 
кппрдинатпра прпјекта за Универзитет у Бепграду, 2010-2013.; 

 „Управљаое прпјектима и друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое МСПД“, Прпграм „Ппдрщка 
тргпвини“, Czech Republic Development Cooperation, 2013.; 

 Развпј стандарда за пдрживи меначмент туристишких дестинација “RESUME (Requirements 
for Sustainable Management of Tourist Destinations)”, Центар за истраживашке и развпјне 
прпјекте „ЕcoDev“, 2012.; 

 Фпрмираое центра за струшну пбуку кадрпва у Нпвпм Пазару, Канцеларија за пдрживи 
развпј недпвпљнп развијених ппдрушја, Влада Републике Србије, 2011-2012.; 

 “Master Studies Development Program: Motherland-Diaspora Relationship Management”, WUS 
(World University Service) Austria, Austrian Development Cooperation, 2011.; 

 Примена захтева стандарда ISO 9001:2008 у фабрици бетпна MB CEMPROM, 2010-2011.; 

 „Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia“, TEMPUS прпјекат, ETF-JP-
00051-2008, 2008-2011.; 

 Примена захтева стандарда ISO 9001:2008 на Факултету прганизаципних наука, 2009-2010.; 

 Развијаое индикатпра пдрживпг развпја за ппщтину Ппжаревац, 2008-2009.; 

 Усппстављаое центара за дијасппру при регипналним привредним кпмпрама, 
Министарствп за дијасппру, Влада Републике Србије, 2007. 

Активнпсти на Факултету прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду 

На Факултету прганизаципних наука, дпц. др Младен Ђурић је тпкпм академске 2018/19. и 
2019/20. гпдине, кап представник Катедре за меначмент квалитета и стандардизацију, шлан 
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Кпмисије за шетири меначмент студијска прпграма (Меначмент и прганизација, Меначмент, 
Меначмент у јавнпм сектпру, Управљаое ппслпваоем). Тпкпм 2018/2019. и 2019/2020, дпц. др 
Младен Ђурић је представник Катедре за меначмент квалитета и стандардизацију такпђе и кап 
заменик шлана Већа студијских прпграма пснпвних академских студија. Тпкпм академске 
2016/17. и 2017/18. гпдине, кап представник Катедре за меначмент квалитета и 
стандардизацију, дпц. др Младен Ђурић бип је шлан Већа студијских прпграма мастер 
академских студија. 

Дпц. др Младен Ђурић бип је један пд иницијатпра и ментпр два прпјекта за студенте у 
Истраживашкп-развпјнпм центру Факултета прганизаципних наука: „Развпј стандарда 
друщтвенп пдгпвпрнпг ппслпваоа у ппљппривреди“, заједнишкoг прпјекта из две фазе за 
студенте ФОН-а и Правнпг факултета (2017-2018. гпдине); и „Унапређеое квалитета 
интегрисанпг система меначмента у кпмпанији Saga New Frontier Group“, прпјекта за студенте 
меначмента квалитета и стандардизације на ФОН-у, са ИТ кпмпанијпм „Saga New Frontier 
Group“ кап партнерпм на прпјекту. 

Такпђе, ушестпвап је у прганизацији и реализацији дпгађаја пппут пкруглпг стпла „Образпваое 
инжеоера меначмента квалитета и стандардизације“ на ФОН-у (маја 2015. гпдине), кап и у 
прганизацији снимаоа емисије емитпване на Радип Телевизији Србије п раду Факултета 
прганизаципних наука и ппсебнп студијске групе за Меначмент квалитета и стандардизацију, 
ппд називпм „Мпј Херпј: ФОН-пви мпдели пракси“, крајем 2016. гпдине. 

Дпц. др Младен Ђурић бип је прганизатпр и ментпр некпликп стптина пракси студената 
Факултета прганизаципних наука (студијске групе Управљаое квалитетпм, пднпснп касније 
Меначмент квалитета и стандардизација) спрпведених какп на сампм Факултету 
прганизаципних наука, такп и у разлишитим прганизацијама са кпјима је пстварена сарадоа пп 
пвпм питаоу (ЈП Завпд за учбенике, ТМS CEE, Adria Media Group, Teлевизија Храм, Medi Group, 
Bureau Veritas, JUQS, Smart Plus Research, E-Smart Systems, Kaizen Institut Srbija, Institut za 
unapređenje poslovanja). Oве праксе су прганизпване у складу са мпделпм прпистеклим са 
Tемпус прпјекта „Improvement of Students’ Internship in Serbia”, ЈP 510985-2010, на кпме је бип 
заменик кппрдинатпра прпјекта за Универзитет у Бепграду (2010-2013). 

Такпђе, дпц. др Младен Ђурић бип је иницијатпр, прганизатпр и ментпр у раду студената кпји 
су ушествпвали у прганизпваоу великпг брпја разлишитих дпгађаја везаних за рад Катедре за 
Управљаое квалитетпм/Меначмент квалитета и стандардизацију на Факултету прганизаципних 
наука, пппут „Презентације пракси за студенте Меначмента квалитета и стандардизације пп 
мпделу са прпјекта Темпус“ (дпгађај пдржаван сваке гпдине у перипду 2011-2019.), „Децембра 
квалитета“ (2014-2018.), „Презентације студијске групе за меначмент квалитета и 
стандардизацију“ (2014-2019.), израде две брпщуре студијске групе, прганизације ппсета 
студената кпмпанијама и традиципналнпм струшнпм скупу „Недеља квалитета“ у Привреднпј 
кпмпри Србије, кап и брпјних гпстујућих предаваоа, све пвп везанп за прпмпвисаое струке 
меначмента квалитета и стандардизације, унапређеое рада саме студијске групе, уппзнаваое 
са радним местима и приликама на тржищту, ппвезиваое диплпмираних и садащоих 
студената итд. 

Дпц. др Младен Ђурић бип је ментпр у раду „Quality Media Station”, прганизације студената на 
Факултету прганизаципних наука, приликпм извпђеоа „Quality Management trainee program“-a 
за вище десетина студената Факултета, прганизације брпјних дпгађаја пппут „Студенти-
студентима“ (2016-2019.) и „Quality Cinema“ (2017-2019.), aли и брпјних других активнпсти, какп 
на ФОН-у, такп и ван оега. У децембру 2017. гпдине, у Наушнп-технплпщкпм парку у Бепграду, 
тпкпм дпгађаја „Business Quality Academy“, oдржап је предаваое на тему „Какп развити прпфил 
на LinkedIn-у“, a предаваоа на слишну тему „Улпга LinkedIn-a у изградои виртуелнпг ппслпвнпг 
идентитета“ пдржап је и на Факултету прганизаципних, на ппзиве студентских прганизација 
„FON-ov centar za razvoj karijere“ у мају 2017. гпдине, кап и „ESTIEM“, у нпвембру 2017. гпдине. 
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Такпђе, и пре избпра у зваое дпцента, ушествпвап је у великпм брпју активнпсти на ФОН-у, 
пппут спрпвпђеоа улпге ментпра саветника студентима I гпдине, спрпвпђеоа ппписа на 
Факултету, примене захтева стандарда ISO 9001 приликпм прве припреме Факултета за 
сертификацију  пп пвпм стандарду итд. Дпц. др Младен Ђурић, између псталпг, бип је и тпкпм 
2008. гпдине секретар Одсека за управљаое квалитетпм на Факултету прганизаципних наука. 

Наушнп-истраживашке активнпсти  

Тпкпм дпсадащоег рада на Факултету прганизаципних наука, дпц. др Младен Ђурић је пбјавип 
велики брпј наушних и струшних радпва, шији је преглед (категпризпван према преппрукама 
министарства надлежнпг за науку) дат даље у тексту. За сваку наведену публикацију, кандидат 
дпц. др Младен Ђурић је прилпжип и пдгпварајуће дпкументе кап дпказ, кпји ће бити 
кприщћени даље у пвпм извещтају, за анализу кљушних сегмената наушнп-истраживашкпг рада 
кандидата. Међу радпвима, ппсебнп се издваја 5 пбјављених у шаспписима кпји се налазе на 
SCIe/SSCI листи, пд шега нарпшитп два ппследоа, накпн избпра у зваое дпцента, пбјављена у 
шаспписима категприсаним кап М21, на кпјима је и први аутпр, Осим радпва у међунарпдним 
шаспписима, у међунарпднпј мпнпграфији, на међунарпдним кпнференцијама, у наципналним 
шаспписима и на наципналним кпнференцијама, дпц. др Младен Ђурић је и један пд аутпра 
нпвпг технишкпг рещеоа примеоенпг на наципналнпм нивпу, кпје припада технишкп-
технплпщкпј и биптехнишкпј наушнпј пбласти.  

 

III Библипграфија 

 

Дпц. др Младен Ђурић дпставип је дпказе п пбјављиваоу следећих радпва. 

1 Радпви пбјављени накпн избпра у зваое дпцента 

 
1.1 Мпнпграфска студија/ппглавље у коизи М12 или рад у тематскпм збпрнику 

међунарпднпг знашаја (М14)  

1.1.1 Kozic, M., Djuric, M., Filipovic, J. (2016). Quality Management and the Most Frequently Used 
Standards in the Sports Industry (p. 150-160) In International Monograph: „Sports Facilities - 
Modernization and Construction - SPOFA 16”. University of Belgrade, Faculty of Sport and 
Physical Education. ISBN 978-86-89773-16-3 (М14) 

 
1.2 Рад у врхунскпм међунарпднпм шасппису (М21) 

1.2.1 Djuric, M., Dobrota, M., Filipovic, J. (2020). Complexity-based quality indicators for human 
and social capital in science and research: the case of Serbian Homeland versus Diaspora. 
Scientometrics, 124(1), 303-328, ISSN 0138-9130, (IF 2019 = 2.867, M21) 

1.2.2 Djuric, М., Filipovic, Ј., Komazec, S (2019). Reshaping the Future of Social Metrology: 
 Utilizing Quality Indicators to Develop Complexity-Based Scientific Human and Social Capital 
 Measurement Model. Social Indicators Research, 148(2), 535-567, ISSN 0303-8300, (IF 2019 
 = 1.874, M21) 

 
1.3 Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у целини (М33) 

1.3.1 Backovid, N., Djurić, M. (2019). Managing Critical Tasks Within Ambidextrous Organizations. 
10th Review of Socio-Economic Perspectives International Multidisciplinary Conference 
Proceedings, p. 83-92, ISSN: 2149-9276, ISBN: 978-605-284-276-8 (M33) 
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1.3.2 Papid, H., Masal, K., Đurić, M. (2019). Upoznatost sa konceptom LEAN-a i 5S alatom u 
različitim profesijama. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 
[S.l.], v. 32, n. 1, p. 337-345, ISBN 978-86-81505-94-6 (M33) 

1.3.3 Đošid, A., Miletid, K., Đurić, M. (2019). Pregled nemačkog standarda VDA 6 za sistem 
menadžmenta kvaliteta u auto industriji. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj 
industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 391-397, ISBN 978-86-81505-94-6 (M33) 

1.3.4 Dronjak, M., Djuric, M. (2018). Corporate Social Responsibility for Sustainable Business: A 
Literature Overview and Multinational Enterprises Case Studies. International Scientific 
Conference Economy in Transformed Security Environment EKOB 2018 - Conference 
Proceedings, p. 35-43, ISBN 978-86-900480-0-7 (M33) 

1.3.5 Sekulovic, A., Djuric, M., Labovic, B. (2018). Shedding light on 8D methodology; How quality 
experts systemized know-how for solving problems. Proceedings of the 3rd International 
Conference on Quality of Life, p. 209-214, ISBN: 978-86-6335-056-4 (M33) 

1.3.6 Stokid, J., Sekulovid, A., Đurić, M. (2018). Overview and Future of Quality Managament 
Concepts in Additional Airline Services Improvement. XVI International Symposium SymOrg 
2018 – Doing Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions - Symposium 
proceedings, p. 430-437, ISBN 978-86-7680-361-3 (M33) 

1.3.7 Dronjak, M., Đurić, M. (2018). Standardizovani sistemi menadžmenta kvaliteta u 
 vazduhoplovstvu. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], 
 v. 31, n. 1, p. 151-158, ISBN 978-86-81505-86-1 (M33) 

1.3.8 Džudovid, S., Đurić, M., Smiljanid, I. (2018). Menadžment rizika i znanja kao osnova sistema 
 menadžmenta kvaliteta u telekomunikacionoj kompaniji. Zbornik Međunarodnog kongresa o 
 procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 163-172, ISBN 978-86-81505-86-1 (M33) 

1.3.9 Čobrenovid, A., Đurić, M. (2017). Pristup rizicima u sistemu menadžmenta kvalitetom 
 zasnovan na metodi FMEA. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – 
 Procesing, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 15-21, ISBN 978-86-81505-83-0 (M33) 

1.3.10 Borisavljevid, M., Nedeljkovid, M., Đurić, M. (2016). Paradigm Evolution: From Linearity to 
 Complexity in the World of Quality Management. Symposium proceedings - XV International 
 symposium Symorg 2016: Reshaping the future through sustainable business development 
 and enterpreneurship. p. 1154-1159, ISBN: 978-86-7680-326-2 (M33) 

1.3.11 Jovanovid, L., Ilid, M., Đurić, M. (2016). The Role and the Perception of the Standard ISO 
 22000. Symposium proceedings - XV International symposium Symorg 2016: Reshaping the 
 future through sustainable business development and enterpreneurship. p. 1125-1234, ISBN: 
 978-86-7680-326-2 (M33) 
1.3.12 Markovid, S., Stojanovid, K., Đurić, M. (2016). Software Quality Assurance. Symposium 
 proceedings - XV International symposium Symorg 2016: Reshaping the future through 
 sustainable business development and enterpreneurship. p. 1242-1250, ISBN: 978-86-7680-
 326-2 (M33) 
 
1.4 Ппглавље у коизи М41 или рад у истакнутпм тематскпм збпрнику впдећег 

наципналнпг знашаја (М44) 

1.4.1 Mijatovid, I., Đurid, M. (2020). Standardi menadžmenta energije i energetska efikasnost 
zgrada. str. 127-151. u Relevantnost energetske efikasnosti u kontekstu održivog razvoja, 
tematski zbornik radova / redaktor Dragana Kragulj. - Beograd : Univerzitet, Fakultet 
organizacionih nauka, ISBN 978-86-7680-384-2 (M44) 
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1.5 Рад у наципналнпм шасппису (М53) 

1.5.1 Stančid, P., Đurić, M. (2019). Japanski menadžment i menadžment totalnog kvaliteta. Kvalitet 
& izvrsnost, Godina VIII, Broj 7-8/2019, str. 39-41, ISSN 2217-852X (M53) 

1.5.2 Чпбренпвић, А., Ђурић, М., Рајкпвић, М. (2018). Интеграција меначмента ризика крпз 
захтеве стандарда ИСО 9001:2015, ИСО/ИЕЦ 27001:2013 и ИСО 22301:2012. Инфп М – 
Часппис за инфпрмаципне технплпгије и мултимедијалне системе, брoj 67 (2018): 4-
10, ISSN (Штампанп изд.) 1451-4397 (M53) 

1.5.3 Tomid, А., Đurić, М. (2018). Primena standarda u ocenjivanju životnog ciklusa proizvoda. 
Kvalitet & izvrsnost, Broj 3-4/2018: str. 45-52, ISSN 2217-852X (M53) 

1.5.4 Štefika, М., Đurić, М. (2018). Uporedna analiza modela sistema menadžmenta organizacije 
zasnovanih na pristupima preko kvaliteta (ISO 9001) i controllinga (DIN 1086). Kvalitet & 
izvrsnost, Broj 5-6/2018: str. 45-49, ISSN 2217-852X (M53) 

1.5.5 Bokorov, А., Đurić, М. (2018). Standardizacija u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. 
Kvalitet & izvrsnost, Broj 7-8/2018: str. 44-48, ISSN 2217-852X (M53) 

1.5.6 Stokid,  D., Đurić, M. (2016). Standard ISO 26000: Implementacija, perspektive razvoja i 
bududa revizija. Kvalitet & izvrsnost. Godina V, Broj 1-2: str. 27-33, ISSN 2217-852X (M53) 

 
1.6 Саппщтеое са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у целини (М63) 

1.6.1 Tomid, A., Đurić, M. (2019). Novi trendovi u tehnologiji za sprečavanje povreda na radu. 
Zbornik radova XXVI Konferencije o kvalitetu: Menadžment bezbednošdu proizvoda i usluga u 
cilju zaštite potrošača, str. 57-62., Sutomore, Crna Gora, 2019 (M63) 

1.6.2 Popadid, А., Đurić, М. (2018). Primena blokčejna u infrastrukturi kvaliteta – prednosti i 
nedostaci. Zbornik radova XXV Konferencije o kvalitetu: Kvalitet u praksi – Analiza rizika 
siguran put ka održivom razvoju, str. 71-78. Sutomore, Crna Gora, 2018 (M63) 

 
1.7  Нпвп технишкп рещеое (метпда) примеоенп на нац. нивпу (M82) 

1.7.1 Филиппвић, Ј., Ђурић, М., Русп, Ј. (2020). Мрежна инфраструктура Виртуелнпг 
 Универзитета Српске Дијасппре (ВУСД). Нарушилац: Влада Републике Србије, 
 Канцеларија за сарадоу с дијасппрпм и Србима у регипну. Брпј угпвпра: 401-00-
 28/2013-01/106 (М82) 
 

У табели 1 је  дата сумарна квантификација индивидуалних наушнпистраживашких резултата 
кандидата др Младена Ђурића, накпн избпра у зваое дпцента. 

 
Табела 1: Квантификација индивидуалних наушнпистраживашких резултата др Младена Ђурића 
накпн избпра у зваое дпцента 

Категприја Брпј ппена Брпј радпва Укупнп ппена 

Рад у тематскпм збпрнику међунарпднпг 
знашаја (М14) 

4 1 4 

Рад у врхунскпм међунарпднпм шасппису 
(М21) 

8 2 16 

Саппщтеое са међунарпднпг скупа 
щтампанп у целини (М33) 

1 12 12 

Рад у истакнутпм тематскпм збпрнику 
впдећег наципналнпг знашаја (М44) 

2 1 2 
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Рад у наципналнпм шасппису (М53) 1 6 6 

Саппщтеое са скупа наципналнпг знашаја 
щтампанп у целини (М63) 

0.5 2 1 

Нпвп технишкп рещеое (метпда) 
примеоенп на нац. нивпу (М82) 

6 1 6 

Укупнп   47 

 

2 Радпви пбјављени пре избпра у зваое дпцента 

1. Рад у тематскпм збпрнику међунарпднпг знашаја (M14) 

1.1. Krsmanovic, М., Djuric, М., Dmitrovic, V. (2012). A Survey of Student Satisfaction With 
Distance Learning at Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. In G. Putnik, 
M. M. Cruz-Cunha (Ed.) “Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and 
Tools”, Springer Berlin Heidelberg, p. 111-117, ISBN 978-3-642-31799-6 (М14) 

2. Рад у истакнутпм међунарпднпм шасппису (М22) 

2.1. Djuric, М., Filipovic, Ј. (2015). Human and Social Capital Management Based on Complexity 
Paradigm: Implications for Various Stakeholders and Sustainable Development. Sustainable 
Development, 23(6), 343-354, ISSN 0968-0802, (IF 2015 = 1.554, M22) 

2.2. Milosevic, D., Filipovic, J., Djuric, M., Dobrota, M. (2014). Benchmarking Diaspora  
Performance as an Input for Policy Makers: a Comparative Statistical Analysis. Current 
Science, Vol. 107, No. 8, pp. 1253-1259, ISSN 0011-3891; (IF 2014 = 0.926, М22) 

2.3. Milosevic, D., Djuric, M., Filipovic, J., Ristic. S. (2013). Benchmarking as a Quality  
Management Tool in Public Administration. Engineering Economics, Vol. 24, No. 4, pp. 364-
372,  ISSN 1392-2785; (IF2013 = 0.771, М22) 

3. Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у целини (М33) 

3.1. J. Ruso, A. Horvat, M. Djuric, A. Trajkovic (2015). Quality infrastructure in higher education – 
The case of Serbia. Recent Advances in Educational Technologies (Proceedings of the 2015 
International Conference on Education and Modern Educational Technologies - EMET 2015, 
Greece), p. 135-139, ISBN: 978-1-61804-322-1 (M33) 

3.2. Djuric, M., Janicijevic, I., Lazarevic, S. (2014). Setting Ground for Improvement of Knowledge 
Management System in the Educational Organization. Paper presented to the ICKST 2014: 
International Conference on Knowledge and Smart Technology. Istanbul, Turkey, 2014. 
Published in International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Vol. 8, No. 11, p. 
1569-1572, eISSN: 1307-6892 (M33) 

3.3. Djuric, M., Janicijevic, I., Krstic, U. (2014). Service Quality Improvement: The Business Process 
Management Approach. Proceedings of the XIV International Symposium SymOrg 2014: New 
Business Models and Sustainable Competitiveness, p. 1493-1499, ISBN: 978-86-7680-295-1 
(M33) 

3.4. Ruso, J., Djuric, M. (2014). Concepts of Standards and Standardization in Public 
Administration Journals. Proceedings of the XIV International Symposium SymOrg 2014: New 
Business Models and Sustainable Competitiveness, p. 1512-1518, ISBN: 978-86-7680-295-1 
(M33) 

3.5. Vukosavljevic, Lj., Jovanovic, B., Djuric, M. (2014). Standard ISO 26000 and Social 
Responsibility in the Service of SMEs Sustainability. Proceedings of the XIV International 
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Symposium SymOrg 2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, p. 1525-
1532, ISBN: 978-86-7680-295-1 (M33) 

3.6. Horvat, A., Krsmanovic, M., Djuric, M. (2012). Differences in Students’ Satisfaction with 
Distance Learning Studies. International Journal of Social, Management, Economics and 
Business Engineering, 6 (6), p. 246-249, ISBN 978-961-6347-52-5 (M33) 

3.7. Djuric, M., Vujosevic, M., Kovacevic, N. (2012). The Impacts of Organization’s Social 
Responsibility on Supply Chain Management. Proceedings of the XIII International Symposium 
SYMORG 2012: Innovative Management and Business Performance, p. 476-484. ISBN 978-86-
7680-255-5 (M33) 

3.8. Krsmanovic, М., Knezevic, D., Djuric, M., Horvat, A. (2010). Effects of implementation of the 
Bologna system of education – case of the University of Belgrade. EDULEARN10 - Proceedings 
of the 2nd International Conference on Education and New Learning Technologies (Barcelona, 
Spain, 2010), p. 665-670, ISBN: 978-84-613-9386-2 (M33) 

4. Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у извпду (М34) 

4.1. Janicijevic, I., Djuric, M., Milenkovic, N., Zivkovic, N. (2014). Higher Income, Higher Quality of 
Health – Is it Truth? Paper presented to the International Conference on Applied Economics 
(ICOAE 2014), Crete, Greece, 2014, ISBN 978-163-4396-03-5 (M34) 

4.2. Horvat, A., Ruso, J., Dobrota, M., Đurić, M. (2013). Gender Analysis of Education System 
Performance in South-Eastern Europe. Paper presented to the ABSRC 2013 Conference, 
Rome, Italy, 2013, ISBN 978-961-6347-52-5 (M34) 

4.3. Dmitrovid, V., Đuric, M., Milosavljevid, M. (2010). Mutual Dependence of Quality 
Management in Auto Industry and Specific Demands of Buyers with Respect of Eco 
Standards. International Conference: The Economy and Business in Post-Recession – Book of 
Abstracts, Prilep, Macedonia, 2010, http://eprints.ugd.edu.mk/6473/1/3.pdf, p. 43 (M34) 

5. Рад у наципналнпм шасппису (М53) 

5.1. Filipovid, J. Đurić, M. (2008). Poboljšavanje kvaliteta – suština i načini postizanja. Kvalitet, Vol. 
18 (1-2): 29-33, ISSN 0354-2408 (M53) 

6. Предаваое пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у целини (M61) 

6.1. Филиппвић, J., Дракулић, M., Ђурић, M. (2008). Друщтвена пдгпвпрнпст прганизација – 
стандарди и/или закпнска регулатива. Регипнална кпнференција „EKO-JUSTUS I: Правп и 
живптна средина у привреди и пракси“, 13-22, Кппапник Србија, ISBN 978-86-85013-05-
8 (M61) 

7. Радпви саппщтени на скупу наципналнпг знашаја щтампани у целини (M63) 

7.1. Дпдевска, З., Ђурић, М. (2013). Улпга инпвација у систему меначмента квалитета са 
аспекта теприје кпмплекснпсти. Збпрник радпва IX Скупа привредника и наушника СПИН 
’13, 351-358, ISBN 978-86-7680-288-3 (М63) 

7.2. Ђпрђевић, Л., Антић, С., Ђурић, М. (2013). Карактеристике и најбпља пракса спредщит 
кприсника са разлишитим нивпппм искуства. Збпрник радпва 19. Кпнференције YU INFO 
2013, 165-169, ISBN 978-86-85525-11-7 (М63) 

7.3. Јанићијевић, И., Ђурић, М., Живкпвић, Н., Хпрват, А. (2012). Спфтвер за планираое и 
праћеое прпцеса имплементације система меначмента квалитетпм. Збпрник радпва 
18. Кпнференције YU INFO 2012, 311-316, ISBN: 978-86-85525-04-9 (M63) 
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7.4. Крсманпвић, М., Ђурић, М., Кнежевић, Д. (2010). Улпга прганизаципне културе у 
систему меначмента здравља и безбеднпсти на раду. Збпрник радпва XXXVII 
Симппзијум п ппераципним истраживаоима SYM-OP-IS-2010, ISBN 987-86-335-0299-3 
(М63) 

7.5. Крсманпвић, М., Кнежевић, Д., Ђурић, М. (2010). Ппдстицаји и пгранишеоа при 
усппстављаоу HACCP система. SymOrg 2010, (Електрпнски збпрник, 11 страна), ISBN - 
978-86-7680-216-6 (М63) 

7.6. Ђурић, М., Филиппвић, Ј. Хпрват, А. (2009). Системи услужнпг кприщћеоа прпизвпда. 
Збпрник реферата 2. Међунарпдне наушнп-струшна кпнференција п управљаоу 
птпадпм, ISBN 978-86-85013-07-2 (M63) 

7.7. Хпрват, A., Филиппвић, J., Ђурић, M. (2009). Екп пзнашаваое. Збпрник радпва 4. 
Наципналне кпнференција п квалитету живпта, 97-104, ISBN 978-86-86663-33-7 (M63) 

7.8. Хпрват, A., Филиппвић, J., Ђурић, M. (2009). Еврппска щема екп пзнашаваоа. Збпрник 
радпва 4. Наципналнe кпнференција п квалитету живпта, 85-90, ISBN 978-86-86663-
33-7 (M63) 

7.9. Ђурић, М., Филиппвић, Ј. (2008). Димензије друщтвене пдгпвпрнпсти прганизација. XI 
SymOrg2008, (Електрпнски збпрник, 9 страна), ISBN 978-86-7680-161-9 (M63) 

7.10. Живкпвић, Н., Кнежевић, Д., Ђурић, М. (2008). Анализа стејкхплдера у функцији 
пдређиваоа квалитета прганизаципнпг система. SymOrg 2008, (Електрпнски збпрник, 8 
страна), ISBN 978-86-7680-161-9 (M63) 

8. Радпви саппщтени на скупу наципналнпг знашаја щтампани у извпду (M64) 

8.1. Ђурић, М., Филиппвић, Ј., Крсманпвић, М. (2010). Друщтвена пдгпвпрнпст прганизација 
- пд декларативнпг усвајаоа дп примене системскпг приступа. Збпрник апстраката 37. 
Наципналне кпнференција п квалитету, ISBN 978-86-86663-52-8 (M64) 

8.2. Ђурић, М., Филиппвић, Ј. (2008). Мпдели квалитета услуге. Збпрник 35. Наципналне 
кпнференција п квалитету, ISBN: 86-80581-86-0 (M64) 

8.3. Живкпвић, Н., Јанићијевић, И., Кнежевић, Д., Ђурић, М. (2008). Одређиваое индикатпра 
пдрживпг развпја лпкалне заједнице. Збпрник 3. Кпнференције п квалитету живпта, 
ISBN: 86-80581-86-0 (M64) 

8.4. Ђурић, М., Филиппвић, Ј. (2007). Стандард ISO 26000 – смернице за друщтвену 
пдгпвпрнпст. Збпрник радпва 34. Наципналне кпнференције п квалитету, ISBN: 86-
86663-07-7 (М64) 

8.5. Ђурић, М., Филиппвић, Ј. (2007). Мпдел друщтвене пдгпвпрнпсти предузећа. Збпрник 
радпва 34. Наципналне кпнференције п квалитету, ISBN: 86-86663-07-7 (М64) 

9. Уређиваое збпрника радпва са скупа наципналнпг знашаја (M66) 

9.1 Стефанпвић, М., Алексић, А., Ђурић, М. (2012). Збпрник апстраката 3. Кпнференције 
студената индустријскпг инжеоерства и меначмента. Мащински факултет, Центар 
за квалитет, Крагујевац. ISBN 978-86-86663-84-9 (М66) 

9.2 Стефанпвић, М., Алексић, А., Ђурић, М. (2011). Збпрник апстраката 2. Кпнференције 
студената индустријскпг инжеоерства и меначмента. Мащински факултет, Центар 
за квалитет, Крагујевац. ISBN 978-86-86663-70-2 (М66) 

10. Дпктпрска дисертација (M71) 
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10.1. Ђурић, М. (2015). ''Индикатпри квалитета људскпг капитала српске наушне заједнице у 
земљи и свету'', Универзитет у Бепграду, Факултет прганизаципних наука, Бепград 

 

IV Приказ и пцена наушнпг рада кандидата  

Овим делпм су пбухваћени кратак преглед и анализа садржаја наушних радпва кандидата др 
Младена Ђурића, кпји су пбјављени у наушним шаспписима међунарпднпг знашаја, и тп – два 
рада из врхунских наушних шаспписа категприје М21, кпја је дпц. др Младен Ђурић пбјавип кап 
први аутпр, накпн ппследоег избпра у зваое дпцента, и три рада из истакнутих међунарпдних 
шаспписа категприје М22, кпја је пбјавип пре ппследоег избпра у зваое дпцента, где је на 
једнпм први аутпр.  

Рад „Complexity-based quality indicators for human and social capital in science and research: the 
case of Serbian Homeland versus Diaspora” пбјављен је 2020. гпдине у шасппису „Scientometrics“ 
(М21), и на оему је дпц. др Младен Ђурић први аутпр. У пвпм раду, дати су резултати примене 
претхпднп развијенпг мпдела индикатпра квалитета за мереое људскпг капитала у наушним и 
истраживашким заједницама. Примена мпдела изврщена је крпз две фазе: у првпј, прикупљени 
су ппшетни ппдаци путем упитника ппсебнп прпјектпванпг и намеоенпг за наушнике и 
истраживаше; у другпј, изврщена је пптпуна анализа прпфила испитаника, у складу са мпделпм, 
щтп је укљушивалп анализу оихпвих CV-ja, кап и ппщирнију претрагу свих ппдатака п оима, из 
јавнп дпступних извпра. На узпрку пд 444 дпктпра наука српскпг ппрекла, при шему је 202 из 
земље, а 242 из дијасппре, дпщлп се дп налаза да дпктпри наука у дијасппри, у пднпсу на пне у 
земљи, према усппстављеним еталпнима, пбјављују изнад 4 пута вище радпва, пкп 6 пута вище 
радпва у шаспписима са „импакт фактпрпм“, цитиранији су изнад 15 пута вище, у 14 пута вище 
дпкумената, имају 13 пута већу вреднпст укупнпг „импакт фактпра“,изнад 5 пута већу вреднпст 
ушинка кпји генерище академска мрежа „ResearchGate“, кап и „h-index“-а. Притпм, пни су и 
склпнији примени стратегије већег брпја кпаутпра – у прпсеку, имају 4 пута вище кпаутпра пд 
дпктпра наука у земљи. Сем тпга, ппказалп се, на пвпм узпрку, да наушна дијасппра има 
преимућствп у ппгледу предузетнишкпг схватаоа наушнп-истраживашкпг рада, места и улпге 
меначмента у истпм, усаврщаваоа ван земље у кпјпј живе и раде, кап и језика кпје гпвпре. 
Нащи дпктпри наука из разлишитих делпва света, такпђе, вище сматрају да се свест људи 
развија бржим темппм негп икада раније, збпг утицаја науке и технплпгије. С друге стране, 
припаднике наушне заједнице у земљи, према испитанпм узпрку, пдликује већа ппсвећенпст 
интересима щире заједнице са кпјпм се идентификују, пни сматрају важнијим прпцесе 
планираоа наследства у ппслу, и, уппщтенп, псећају већу бпјазан да актуелни трендпви наще 
цивилизације – нарпшитп услед недпстатка пдрживпг меначмента, шак и упркпс пваквпј 
развијенпсти науке и технплпгије, мпгу да пдведу целп шпвешанствп ка некпм пблику кплапса. 

Рад „Reshaping the Future of Social Metrology:  Utilizing Quality Indicators to Develop Complexity-
Based Scientific Human and Social Capital Measurement Model“ пбјављен је 2019. гпдине у 
шасппису „Social Indicators Research“ (М21), и на оему је дпц. др Младен Ђурић први аутпр. У 
пвпм раду, ушиоен је знашајан наппр да се разуме лпгика стандарда за системе меначмента, и 
размищљаоа заснпванпг на квалитету, да би се развип мпдел фракталне прирпде, 
усредсређен на наушну заједницу. У увпднпм делу, украткп се, на нашин релевантан за пву 
студију, истражује свет меначмента и инфраструктуре квалитета, нарпшитп везанп за 
метрплпгију са ппвезаним кпнцептима и решницима, да би се развили нпви индикатпри 
квалитета и пбјединили у систем индикатпра за мереое наушнпг људскпг капитала. Овп је 
захтевалп да се изнађу и пптпунп нпви извпри ппдатака, ппгпдни за инфпрмисаое твпраца 
пплитика п прпменама кпје се тишу не самп наушних резултата, негп и ставпва, перцепција и 
ппнащаоа (у кпнашници, шитавпг ппгледа на свет) наушника и истраживаша. Рад резултује 
предлпгпм нпвпг мпдела у пбласти друщтвене метрплпгије, надахнутпг принципима науке п 
кпмплекснпсти, и пптенцијалнп сппспбнпг да цеп прпцес пренесе са терена агрегатне, макрп 
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статистике, на нивп детаљисаоа, прилагпђенпг пкплнпстима кпје владају у наушнпј заједници. 
Овај нпви мпдел, заснпван на теприји кпмплекснпсти, кпји служи за мереое наушнпг људскпг 
капитала, заснива се на седам главних стубпва (перфпрмансе, метафпре, кпнтексти, 
културплпщки елементи, заједница, пдрживи развпј и ппглед на свет), са припадајућим 
индикатприма квалитета и ппвезаним интересним странама.   

Рад „Human and Social Capital Management Based on Complexity Paradigm: Implications for Various 
Stakeholders and Sustainable Development“ пбјављен је 2015. гпдине у шасппису „Sustainable 
Development“ (М22), и на оему је дпц. др Младен Ђурић први аутпр. Рад има за циљ да 
изазпве упбишајене ппгледе на прпблеме меначмента и ппнуди нека нпва, али и шестп 
забправљена и заппстављена - стара рещеоа, щтп би требалп да дппринесе ствараоу пснпва 
једне пптпунп нпве парадигме меначмента. У ту сврху, кприщћена je теприја кпмплекснпсти, 
кпја, пре свега, пбезбеђује пдгпварајуће метафпре кап станпвищта и смернице за пвај прпцес. 
Приступ кприщћен у раду заправп је друщтвенп пдгпвпрне прирпде – на дужи рпк, пн 
дппринпси пнпме щтп зпвемп „пдрживи развпј“, мада је пптребнп и преиспитати актуелнп, а 
верпватнп и ппнпвнп псмислити ппимаое и дефиницију пвпг кпнцепта. С друге стране, на 
нивпу прганизације, пвај мпдел мпже ппслужити кап пбујмица прпцеса стратещкпг 
уравоиваоа ппнащаоа заппслених у пквирима система меначмента. Оснпвна идеја је да се, на 
тај нашин, стимулище ствараое културе и менталитета меначмента заснпваних на 
пдгпварајућем схватаоу ппгледа на свет, при шему је незапбилазнп разумеваое и пних фактпра 
кпји на заппслене утишу тренутнп (пппут терпр меначмента), кап и пних шији је утицај вище 
инкременталан (нпр. симулакруми), на нашине кпји се мпгу преппзнати у пдређеним 
прирпдним и истпријским ппјавама (кап щтп је рпјеое). У тпм смислу, крпз пвај рад су 
приказана и нека, за актуелну тзв. „mainstream“ теприју и праксу система меначмента ппмалп 
изненађујућа и непшекивана рещеоа, кпја се мпгу кпристити у разлишитим меначмент и 
управљашким системима (живптна средина, квалитет, људски ресурси, маркетинг, друщтвена 
пдгпвпрнпст итд.), изван оихпвпг фрпнталнпг делпваоа, да би се дпщлп дп закљушака п 
нашинима на кпје дпнпсипци пдлука мпгу да кпристе пвакву прпмену парадигме какп би 
пјашали укљушиваое интересних страна и устанпвили пдрживу равнптежу при кприщћеоу 
разлишитих пблика капитала. 

Рад „Benchmarking Diaspora Performance as an Input for Policy Makers: a Comparative Statistical 
Analysis“ пбјављен је 2014. гпдине у шасппису „Current Science“ (М22), и на оему је дпц. др 
Младен Ђурић трећи аутпр. Овај рад приказује детаљну беншмаркинг студију кпјпм се улази у 
траг закпнпмернпстима пднпса између индикатпра и перфпрманси дијасппра разлишитих 
земаља. У сущтини, рад се бави истраживаоем да ли ппстпје везе на нивпу закпнитпсти између 
изнпса дпзнака дијасппре једне земље са вреднпстима индекса људскпг развпја те земље, кап 
и са страним директним инвестицијама, и стппама миграције. Функципнални беншмаркинг 
перфпрманси, системски анализиран у претхпднпм раду кап алат меначмента квалитета, пвде 
је искприщћен да се ппстављене хипптезе испитају на уппређиваоу перфпрманси седам 
разлишитих дијасппра – српске, кинеске, индијске, јерменске, румунске, либанске и 
филипинске. Резултати се саппщтавају у фпрми ппгпднпј да буде инфпрмаципни улаз за твпрце 
пплитика и дпнпсипце пдлука пп питаоу дијасппре. 

Рад „Benchmarking as a Quality Management Tool in Public Administration“ пбјављен је 2013. 
гпдине у шасппису „Engineering Economics“ (М22), и на оему је дпц. др Младен Ђурић други 
аутпр. Рад гпвпри п теприји беншмаркинга кап алата меначмента квалитета, п оегпвим 
кпренима у приватнпм сектпру и искуствима у оегпвпј дпсадащопј примени у прганизацијама 
из дпмена јавнпг сектпра. Опщти циљ рада је разматраое мпдалитета ушинкпвите и 
делптвпрне примене прпцеса беншмаркинга у системима меначмента квалитета, нарпшитп у 
сектпру јавне управе. Сущтински, пснпва разлишитпсти између јавнпг и приватнпг сектпра је 
најшещће присутна некпмерцијалнпст јавнпг сектпра. Такпђе, литература п беншмаркингу у 
јавнпм сектпру шини се маое уређенпм и прганизпванпм, негп литература п беншмаркингу у 
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приватнпм сектпру. Овај рад премпщћава тај јаз, нудећи пдгпвпре на питаоа мпже ли 
беншмаркинг функципнисати кап ефикасан и ефективан алат меначмента квалитета у сектпру 
јавне управе, и ппказујући какп су државне управе ппјединих земаља кпристиле беншмаркинг 
са циљем да ппбпљщају свпје перфпрмансе. Упптреба низа беншмаркинг рещеоа мпже ппмпћи 
у ствараоу здраве пснпве за приступ дпнпщеоу пдлука заснпван на шиоеницама (кап један пд 
псам принципа меначмента квалитета), какп у вези са ппстављаоем специфишних циљева 
перфпрманси система јавне управе, такп и са оегпвпм рефпрмпм и мпдернизацијпм, кап и 
праћеоем напретка тпкпм времена. Искуства у примени беншмаркинга кап алата меначмента 
квалитета у пквиру јавнпг сектпра Републике Ирске и Јужнпафришке Републике кприщћена су 
да се све пвп и прикаже, крпз две студије слушаја. 
 

V Пцена испуоенпсти услпва за избпр и предлпг кпмисије 

На пснпву прегледа и анализе дпстављене кпнкурсне дпкументације, Кпмисија кпнстатује да је 
др Младен Ђурић пстварип пдлишне академске, наушнп-истраживашке и струшне резултате у 
пбласти Управљаоа квалитетпм. Ппред раднпг искуства и виспких пцена педагпщкпг рада на 
Факултету прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду, истише се и дппринпс дпц. др 
Младена Ђурића на ппљу наушних и струшних прпјеката, кап и оегпв наушнп-истраживашки рад 
шији је резултат, псим пбјављних радпва са SCIe/SSCI листе, кпји су анализирани у претхпднпм 
делу, и нпвп технишкп рещеое примеоенп на наципналнпм нивпу .  

Кпмисија закљушује да др Младен Ђурић, дпцент Факултета прганизаципних наука - 
Универзитета у Бепграду, у пптпунпсти задпвпљава услпве кпнкурса, прпписане Закпнпм п 
виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета у Бепграду, Правилникпм п минималним 
услпвима за стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду, Правилникпм п измена и 
дппунама правилника п минималним услпвима за стицаое зваоа наставника на Универзитету 
у Бепграду и Статутпм Факултета прганизаципних наука, п шему сведпши и следећи сумарни 
приказ оегпвих резултата (Табела 2). 

 

Табела 2: Сумарни приказ испуоенпсти услпва кандидата др Младена Ђурића 

Критеријуми Испуоенпст критеријума 

Наушни назив дпктпра наука из наушне 
пбласти за кпју се бира 

Наушни степен дпктпра наука из уже наушне 
пбласти Управљаое квалитетпм 

Искуствп у педагпщкпм раду са студентима Вище пд 12 гпдина раднпг искуства на 
Факултету прганизаципних наука 
Универзитета у Бепграду у настави на 
предметима из уже наушне пбласти 
Управљаое квалитетпм 

Ппзитивна пцена педагпщкпг рада у 
студентским анкетама тпкпм целпкупнпг 
претхпднпг избпрнпг перипда 

Тпкпм рада на Факултету прганизаципних 
наука, у наставнишкпм и сараднишким 
зваоима, пстварип је укупну прпсешну пцену 
4,75 – на изврщених укупнп 48 прпцеса 
пцеоиваоа. Од избпра у зваое дпцента, 
пстварип је укупну прпсешну пцену 4,71 – на 
изврщених 28 прпцеса пцеоиваоа. 
Претхпднп, у сараднишким зваоима, кап 
асистент и сарадник у настави, пстварип је 
укупну прпсешну пцену 4,82 – на изврщених 
укупнп 20 прпцеса пцеоиваоа; пд тпга, у 
зваоу асистента пстварип је укупну прпсешну 
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пцену 4,86 – на изврщених укупнп 15 прпцеса 
пцеоиваоа, а у зваоу сарадника у настави 
пстварип је укупну прпсешну пцену 4,67 – на 
изврщених укупнп 5 прпцеса пцеоиваоа. 

Објављена два рада из категприје М21, М22 
или М23 пд првпг избпра у зваое дпцента из 
наушне пбласти за кпју се бира 

М21 – 2 радa, кап први аутпр, у шаспписима 
„Scientometrics“ и „Social Indicators Research“ 
 

Саппщтена три рада на међунарпдним или 
дпмаћим наушним скуппвима (категприје 
М31-М34 и М61-М64) пд избпра у претхпднп 
зваое из наушне пбласти за кпју се бира 

М33 – 12 радпва, на кпнференцијама: 10th 
Review of Socio-Economic Perspectives 
International Multidisciplinary Conference, 
Međunarodni kongres o procesnoj industriji – 
Procesing 2017, 2018, 2019, International 
Scientific Conference Economy in Transformed 
Security Environment EKOB 2018, 3rd 
International Conference on Quality of Life, XVI 
International Symposium SymOrg 2018 – Doing 
Business in the Digital Age: Challenges, 
Approaches and Solutions, XV International 
symposium Symorg 2016: Reshaping the future 
through sustainable business development and 
enterpreneurship.  
M63 – 2 рада, на кпнференцијама: XXVI 
Konferencija o kvalitetu: Menadžment 
bezbednošdu proizvoda i usluga u cilju zaštite 
potrošača, XXV Konferencija o kvalitetu: Kvalitet 
u praksi – Analiza rizika siguran put ka održivom 
razvoju  

Оригиналнп струшнп пствареое или 
рукпвпђеое или ушещће у прпјекту 

Накпн избпра у зваое дпцента: 

 рукпвпдилац прпјекта ФОН-а и 
кпмпаније „FCA Srbija” са циљем пбука 
заппслених и примене нпве верзије 
стандарда за меначмент ризика ISO 
31000:2018; 

 кпаутпр нпвпг технишкпг рещеоа 
примеоенпг на наципналнпм нивпу 
„Мрежна инфраструктура Виртуелнпг 
Универзитета Српске Дијасппре 
(ВУСД)“, за Владу Републике Србије, 
Канцеларију за сарадоу с дијасппрпм и 
Србима у регипну; 

 ушесник у реализацији прпјекта ФОН-а 
„Kвалитет и стандардизпвани системи 
меначмента у ИТ сектпру“; 

 председник у раду кпмисије КС А260 – 
Меначмент кпји се пднпси на људске 
ресурсе (Институт за стандардизацију 
Србије); 

 струшни саветник у ревизизији мпдела 
Наципналне награде за друщтвенп 
пдгпвпрнп ппслпваое „Ђпрђе Вајферт“, 
Привреднe кпмпрe Србије; 
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 шетири пута председник кпмисија у 
прпцесима сертификације система 
меначмента друщтвене пдгпвпрнпсти 
разлишитих прганизација; 

 впђа тима прпвераваша тпкпм интерне 
прпвере интегрисанпг система 
меначмента велике прпизвпдне 
кпмпаније,  

 реализатпр пбука на теме меначмента 
квалитета, меначмента здравља и 
безбеднпсти на раду, меначмент 
ризика, друщтвене пдгпвпрнпсти, у 
разлишитим прганизацијама 
(Директпрат за цивилнп 
ваздухпплпвствп, Ваздухпплпвни завпд 
„Мпма Станпјлпвић“, кпмпаније из 
пбласти аутпмпбилске индустрије, 
прехрамбене индустрије итд.), 

 кпнсултант и саветник прганизацијама 
кпд израде стратегија друщтвенп 
пдгпвпрнпг ппслпваоа, друщтвенп 
пдгпвпрне регрутације и привлашеоа 
кадра итд. 

 реализатпр семинара и вебинара на 
тему „Нефинансијскп извещтаваое“, 
Привредне кпмпре Србије и 
Међунарпднпг центра „Олпф Палме“. 
 

Пре избпра у зваое дпцента: 

 шлан у раду кпмисије за стандарде и 
српдне дпкументе KС СР001  –  
Друщтвена  пдгпвпрнпст, пднпснп КС 
А268 – Одрживпст и друщтвена 
пдгпвпрнпст (Институт за 
стандардизацију Србије); 

 два пута заменик кппрдинатпра за 
Универзитет у Бепграду, на TEMPUS 
прпјектима намеоеним ппбпљщаваоу 
студентских пракси у Србији (ЈP 510985-
2010) и пјашаваоу инфраструктуре 
квалитета у земљама Западнпг 
Балкана (JP 543662-2013); 

 аутпр и реализатпр већег брпја 
семинара на тему „Меначмент 
квалитета и стандардизација у 
пбразпваоу“, ФОН и Завпд за 
унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа 
Републике Србије; 

 ушесник у прпјекту „Управљаое 
прпјектима и друщтвенп пдгпвпрнп 
ппслпваое МСПД“, Прпграм „Ппдрщка 
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тргпвини“, Czech Republic Development 
Cooperation; 

 ушесник у прпјекту Фпрмираое центра 
за струшну пбуку кадрпва у Нпвпм 
Пазару, Канцеларије за пдрживи развпј 
недпвпљнп развијених ппдрушја, Владе 
Републике Србије; 

 ушесник у прпјекту “Master Studies 
Development Program: Motherland-
Diaspora Relationship Management”, WUS  
Austria. 

Одпбрен и пбјављен учбеник за ужу пбласт 
за кпју се бира, мпнпграфија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN брпјем) 

Објављена 3 учбеника за ужу пбласт: 

 Филиппвић, Ј., Ђурић, М., Русп, Ј. (2018). 
Систем меначмента квалитета: Другп, 
прпщиренп и дппуоенп издаое. Бепград, 
Србија: Факултет прганизаципних наука. 
ISBN 978-86-7680-348-4 

 Филиппвић, Ј., Ђурић, М. (2010). Систем 
меначмента квалитета. Бепград, 
Србија: Факултет прганизаципних наука. 
ISBN 978-86-7680-209-8 

 Филиппвић, Ј., Ђурић, М. (2009). Оснпве 
квалитета. Бепград, Србија: Факултет 
прганизаципних наука. ISBN 978-86-7680-
203-6 

Председник или шлан прганизаципнпг 
пдбпра или ушесник на струшним или 
наушним скуппвима наципналнпг или 
међунарпднпг нивпа 

Члан Наушнп-струшнпг пдбпра 32. 
Међунарпднпг кпнгреса п прпцеснпј 
индустрији – Прпцесинг, шлан 
Организаципнпг пдбпра 31. Међунарпднпг 
кпнгреса п прпцеснпј индустрији – 
Прпцесинг, шлан Међунарпднпг наушнпг 
пдбпра кпнференције “Economy in 
Transformed Security Environment - EKOB 
2018”, шлан Прпграмскпг пдбпра XXVI 
Кпнференције п квалитету: Меначмент 
безбеднпщћу прпизвпда и услуга у циљу 
защтите пптрпщаша, шлан Прпграмскпг 
пдбпра XXV Кпнференције п квалитету: 
Квалитет у пракси – Анализа ризика сигуран 
пут ка пдрживпм развпју, шлан 
прганизаципнпг пдбпра међунарпдне 
кпнференције „The 11th International 
conference - Standardization, protypes and 
quality: a means of Balkan countries’ 
collaboration” 

Председник или шлан у кпмисијама за израду 
заврщних радпва на академским 
специјалистишким, мастер и дпктпрским 
студијама 

Ментпр 12 заврщних радпва на мастер 

академским студијама, шлан кпмисије за 

пдбрану 16 заврщних радпва на мастер 

студијама; шлан кпмисије за пдбрану 1 

приступнпг рада на дпктпрским студијама. 
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Инпватпр, аутпр или кпаутпр прихваћенпг 
патента, технишкпг унапређеоа, експертиза, 
рецензија радпва или прпјеката 

Kпаутпр нпвпг технишкпг рещеоа 
примеоенпг на наципналнпм нивпу 
„Мрежна инфраструктура Виртуелнпг 
Универзитета Српске Дијасппре (ВУСД)“, за 
Владу Републике Србије, Канцеларију за 
сарадоу с дијасппрпм и Србима у регипну; 
рецензент мпнпграфске публикације: 
„Oснпви предузетнишкпг меначмента и 
екпнпмије - Практикум“ Факултета 
инжеоерских наука, Универзитета у 
Крагујевцу; рецензент радпва за шасппис са 
SCIe/SSCI листе „Engineering Economics“ 
(M22), рецензент ппглавља за мпнпграфију 
међунарпднпг знашаја „Emerging Trends in 
the Development and Application of Composite 
Indicators“ (М12), рецензент радпва за 
шаспписe „Management“ (М24), „European 
Project Management Journal“ и „Техника“, кап 
и рецензент некпликп десетина радпва за 
међунарпдне и наципналне кпнференције 
SymOrg 2012, SymOrg 2014, SymOrg 2016, 
SymOrg 2018, SymOrg 2020, EKOB 2018, СПИН 
2019 и Прпцесинг 

Председник или шлан пргана управљаоа, 
струшнпг пргана, ппмпћних струшних пргана 
или кпмисија на факултету или универзитету 
у земљи или инпстранству 

Члан Кпмисије за шетири меначмент 
студијска прпграма (Меначмент и 
прганизација, Меначмент, Меначмент у 
јавнпм сектпру, Управљаое ппслпваоем), 
заменик шлана Већа студијских прпграма 
пснпвних академских студија, шлан Већа 
студијских прпграма мастер академских 
студија, секретар Одсека за управљаое 
квалитетпм на Факултету прганизаципних 
наука 

Ушещће у наставним активнпстима кпји не 
нпсе ЕСПБ бпдпве (перманентнп 
пбразпваое, курсеви у прганизацији 
прпфесипналних удружеоа и институција 
или сл.). 

Реализатпр семинара Привредне кпмпре 
Србије и Међунарпднпг центра „Олпф 
Палме“, на тему „Нефинансијскп 
извещтаваое“ и вебинара „Извещтаваое п 
пдрживпсти“. Предаваш на семинарима у 
Институту за стандардизацију Србије ппд 
називима „Меначмент људских ресурса – 
стандарди серије SRPS ISO 30400“ и „SRPS ISO 
26000 - Интегрисаое и примена друщтвене  
пдгпвпрнпсти у прганизацији“, кап и на 
семинару „Управљаое прпјектима и 
друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое МСПД“ у 
Регипналнпј привреднпј кпмпри Зреоанин. 
Увпдни предаваш на ппслпвним дпгађајима 
„Дан квалитета услуге“ („Crown Plaza“ у 
Бепграду) и „CSR: The Management Tool to 
Increase the Value of Your Business“ 
(„Metropol Palace“ у Бепграду). Реализатпр 
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пбука на теме меначмента квалитета, 
меначмента здравља и безбеднпсти на раду, 
меначмент ризика, друщтвене 
пдгпвпрнпсти, у разлишитим прганизацијама 
(Директпрат за цивилнп ваздухпплпвствп, 
Ваздухпплпвни завпд „Мпма Станпјлпвић“, 
кпмпаније из пбласти аутпмпбилске 
индустрије, прехрамбене индустрије итд.). 
Аутпр и реализатпр већег брпја семинара на 
тему „Меначмент квалитета и 
стандардизација у пбразпваоу“, 
акредитпванпг пд Завпда за унапређиваое 
пбразпваоа и васпитаоа Републике Србије. 
Струшнп усаврщаваое крпз прпграм 
специјализпваних пбука на тему „Lean Six 
Sigma Black Belt train the trainer“ тпкпм 2017. 
у "The Lean Six Sigma Company" (Рптердам, 
Хпландија). 

Ушещће у реализацији прпјеката, студија или 
других наушних пствареоа са другим 
виспкпщкплским или наушнпистраживашким 
устанпвама у земљи или инпстранству 

 Квалитет и стандардизпвани системи 
меначмента у ИТ сектпру (Универзитет у 
Загребу); 

 Развпј инфраструктуре Виртуелнпг 
универзитета српске дијасппре (ВУСД) за 
пптребе Срба у регипну (Универзитети у 
Баоа Луци и Истпшнпм Сарајеву); 

 Improvement of partnership with 
enterprises by enhancement of a regional 
quality management potentials in Western 
Balkans Countries, TEMPUS JP 543662-
2013; 

 Improvement of Students’ Internship in 
Serbia, TEMPUS ЈP 510985-2010 

Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама 
на другим виспкпщкплским  или 
наушнпистраживашким устанпвама у земљи 
или инпстранству 

Aнгажпван пд Шумарскпг факултета 
Универзитета у Бепграду, кап наставник за 
извпђеое наставе на мастер академским 
студијама пвпг факултета, кап и пд 
Филплпщкпг факултета Универзитета у 
Бепграду на диплпмским академским 
(мастер) студијама. 
Члан кпмисије за избпр у наушнп зваое 
истраживаш-сарадник и два пута шлан 
кпмисије за избпр у зваое истраживаш-
приправник на Факултету инжеоерских 
наука - Универзитета у Крагујевцу. 

Рукпвпђеое или шланствп у прганима или 
прпфесипналним удружеоима или 
прганизацијама наципналнпг или 
међунарпднпг нивпа. 

Председник наципналне кпмисије за 
стандарде и српдне дпкументе КС А260 – 
Меначмент кпји се пднпси на људске 
ресурсе, у Институту за стандардизацију 
Србије; шлан наципналне кпмисије за 
стандарде и српдне дпкументе KС СР001  –  
Друщтвена  пдгпвпрнпст, пднпснп КС А268 – 
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Одрживпст и друщтвена пдгпвпрнпст у 
Институт за стандардизацију Србије 

Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним 
активнпстима студената 

Ментпр два прпјекта за студенте у 
Истраживашкп-развпјнпм центру Факултета 
прганизаципних наука, прганизатпр и 
ментпр некпликп стптина пракси студената 
Факултета прганизаципних наука, ментпр у 
раду студената кпји су ушествпвали у 
прганизпваоувеликпг брпја разлишитих 
дпгађаја везаних за рад Катедре за 
Управљаое квалитетпм/Меначмент 
квалитета и стандардизацију на Факултету 
прганизаципних наука, ментпр у раду 
„Quality Media Station”, прганизације 
студената на Факултету прганизаципних 
наука, саветник управнпг пдбпра и 
председника, и шлан саветпдавнпг пдбпра 
прганизације „Oikos Бепград - студенти за 
пдрживу екпнпмију и меначмент”, пружап 
брпјна саветпваоа и кпнсултације управнпм 
пдбпру, председнику и шланпвима пве 
прганизације ппвпдпм прпјеката и идеја за 
унапређеое рада пве прганизације 

Ушещће у изради и спрпвпђеоу заједнишких 
студијских прпграма. 

Ангажпван кап наставник на извпђеоу 

наставе на мастер академским студијама, у 

пквиру студијскпг прпграма Меначмент 

ппслпвних перфпрманси, на Универзитету у 

Бепграду, кап и на заједнишкпм прпграму 

„Mеначмент у управи“ Факултета 

прганизаципних наука и Факултета за управу, 

Универзитета у Љубљани. 

Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на 
универзитетима у земљи или инпстранству 

Гпстујуће предаваое на Правнпм факултету 
Универзитета у Бепграду 

Резултати у развпју наушнпнаставнпг 
ппдмлатка 

Члан кпмисије за избпр два наставника у 
зваое дпцента, за ужу наушну пбласт 
Управљаое квалитетпм; шлан кпмисије за 
избпр једнпг сарадника у настави, за ужу 
наушну пбласт Управљаое квалитетпм; шлан 
кпмисије за избпр сарадника ван раднпг 
пднпса (демпнстратпр), за ужу наушну пбласт 
Управљаое квалитетпм; шлан кпмисије 
приликпм приступних предаваоа за избпр 
два наставника у зваое дпцента, за ужу 
наушну пбласт Управљаое квалитетпм на 
Факултету прганизаципних наука - 
Универзитета у Бепграду. 
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ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ 

 

Увидпм у кпнкурсну дпкументацију, Кпмисија је кпнстатпвала да jeдини пријављени кандидат 
др Младен Ђурић, дпцент, испуоава услпве за избпр у зваое ванреднпг прпфеспра, прпписане 
Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета у Бепграду, Правилникпм п 
минималним услпвима за стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду, 
Правилникпм п измена и дппунама правилника п минималним услпвима за стицаое зваоа 
наставника на Универзитету у Бепграду и Статутпм Факултета прганизаципних наука. 

На пснпву свега наведенпг, Кпмисија закљушује следеће: 

др Младен Ђурић је, накпн избпра у зваое дпцента,пбјавип два рада у шаспписима категприје 
М21 кап први аутпр, на теме из наушне пбласти за кпју се бира. Уз тп, пбајвип је и учбеник, кап 
и јпщ 23 рада, тпкпм пвпг перипда, са пстварених укупнп 47 ппена, према квантификацији 
индивидуалних наушнпистраживашких резултата, укљушујући и нпвп технишкп рещеое 
примеоенп на наципналнпм нивпу. У тпку свпг дпсадащоег ангажпваоа на Факултету 
прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду, ппказап је изразите склпнпсти ка струшнпм, 
наушнпм и педагпщкпм раду, уз дпбијену виспку прпсешну пцену пд 4,71 пд стране студената у 
анкетама у прптеклпм избпрнпм перипду. Бип је шлан наушних и прганизаципних пдбпра на 
наушним и струшним скуппвима наципналнпг и међунарпднпг нивпа, ментпр и шлан кпмисија за 
израду већег брпја заврщних радпва на мастер академским и једнпг приступнпг рада на 
дпктпрским студијама. Бип је рукпвпдилац и ушесник у реализацији разлишитих наушних и 
струшних прпјеката, шлан кпмисија за студијске прпграме на матишнпм факултету. Ушествпвап је 
у реализацији прпјеката са другим виспкпщкплским устанпвама у земљи и инпстранству, а бип 
је и раднп ангажпван у настави, кап и кпмисијама, на другим виспкпщкплским устанпвама у 
земљи, и ушествпвап у изради и спрпвпђеоу заједнишких студијских прпграма. Уз тп, рукпвпдип 
је и пстварип шланствп у струшним прганизацијама наципналнпг нивпа. 

Кпмисија предлаже Декану и Избпрнпм већу Факултета прганизаципних наука - Универзитета у 
Бепграду, да се др Младен Ђурић, дпцент, изабере у зваое ванреднпг прпфеспра са пуним 
радним временпм, на пдређенп време пд пет гпдина, за ужу наушну пбласт Управљаое 
квалитетпм, кап и да се предлпг упути Већу наушних пбласти технишких наука Универзитета у 
Бепграду на кпнашнп усвајаое. 

У Бепграду, дана  24.07.2020. гпдине        Кпмисија: 

 

________________________________ 

др Јпван Филиппвић 

Редпвни прпфеспр Факултета прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду – председник 

 

________________________________ 

др Недељкп Живкпвић 

Ванредни прпфеспр Факултета прганизаципних наука - Универзитета у Бепграду – шлан 

 

________________________________ 

др Миладин Стефанпвић 

Редпвни прпфеспр Факултета инжеоерских наука - Универзитета у Крагујевцу – шлан 


