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ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАД 

Јове Илића 154, Београд 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 
 

 

На основу одлуке Изборног већа Факултета организационих наука, 05-02 бр. 4/27 од 

24.06.2020. године, одређени смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о 

кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за 

ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, у трајању од три 

године, са пуним радним временом у следећем саставу: 

1. Др Слађана Бенковић, редовни професор, Факултет организационих наука 

Универзитета у Београду – председавајући, 

2. Др Милош Милосављевић, доцент, Факултет организационих наука Универзитета 

у Београду – члан и 

3. Др Предраг Станчић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у 

Крагујевцу – члан.   

 

 

На основу увида у достављени конкурсни материјал и анализе истог, Изборном већу 
Факултета организационих наука подносимо следећи: 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 
На конкурс објављен дана 01. јула 2020. године у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови“ бр. 888, у предвиђеном року пријављен је један 
кандидат: Жељко Спасенић. 
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ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Жељко Спасенић 

 

1.1. Биографски подаци и подаци о образовању 

 

Жељко Спасенић је рођен 25.08.1989. године у Ужицу, Србија. 
Образовање: 

- Основну школу завршио на Златибору као ђак генерације и носилац Вукове 
дипломе. 

- Средњу Економску школу завршио у Ужицу као ђак генерације и носилац Вукове 
дипломе. 

- Основне академске студије уписује на Економском факултету Универзитета у 
Београду 2008. године и завршава га 2012. године просечном оценом 9,93 на 
смеру Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, модул Рачуноводство 
и ревизија. 

- Мастер студије уписује, 2012. године, на Економском факултету Универзитета у 
Београду, студијски програм Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и 
завршава просечном оценом 9,89. Одбранио мастер рад 2014. године на тему 
„Излазне стратегије породичног предузећа“. 

- Тренутно студент докторских академских студија на Факултету организационих 
наука Универзитета у Београду на студијском програму Информациони системи 
и квантитативни менаџмент, изборно подручје Квантитативни менаџмент. 
Закључно са јуном 2020. године положио све испите предвиђене наставним 
планом са просечном оценом 10. 

 

1.2. Наставне и педагошке активности 
 
Наставно искуство Жељка Спасенића: 
21.11.2019. – данас: Сарадник у настави, Катедра за финансијски менаџмент и 

рачуноводство, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. 

26.11.2018. -21.11.2019. Сарадник у настави, Катедра за финансијски менаџмент и 

рачуноводство, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. 

Октобар 2012 – Јун 2014. Демонстратор, Економски факултет, Универзитет у Београду 

 
Жељко Спасенић је запослен на Факултету организационих наука од 26. новембра 2018. 
године као сарадник у настави за ужу научну област Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија. Од избора у звање сарадника у настави Жељко Спасенић је 
учествовао у процесу извођења вежби на Основним академским студијама на следећим 
предметима: 

- Финансијски менаџмент и рачуноводство (2. година студија) 
- Рачуноводство (2. година студија) 

 

Кроз континуирано анкетирање студената, које се спроводи сваке године на нивоу 
основних академских студија, просечна оцена на предметима на којима је био 



 

 

ангажован као сарадник у настави, на Факултету организационих наука, била је 4,83 за 
академску 2018-2019. (предмет Финансијски менаџмент и рачуноводство) односно 4,80 
за акедемску 2019-2020. (предмет Рачуноводство). Подаци за други семестар академске 
2019-2020. године нису доступни услед делимичног извођења наставе у онлајн режиму. 
 

1.3. Радно искуство ван матичне институције 

 

Као студент мастер студија изводио је вежбе, у својству демонстратора, на Економском 
Факултету Универзитета у Београду, на предметима Основи економије (прва година 
студија) и Економика предузећа (прва година студија).  
 
Од 2014. године запослен у Erste банци на пословима финансијског аналитичара за 
велике привредне субјекте. Каријеру наставља у UniCredit  банци где је ангажован као 
менаџер за процену и управљање кредитним ризиком  за средња предузећа,  општине 
и финансирање обновљивих извора енергије. Након UniCredit банке прелази у Societe 
Generale банку где обавља посао на позицију менаџера за процену и управљање 
кредитним ризиком за велике привредне субјекте, општине, финансијске институције и 
сложене финансијске пласмане. Учествовао је у структурирању и одобравању сложених 
банкарских производа и финансијских структура, синдикалних кредита, ЛБО 
трансакција, финасијских деривата, финансирању капиталних пројеката, укључујући 
јавно-приватна партнерства, и финансирању обновљивих извора енергије. Исти посао 
обављао и у Societe Generale банци у Софији, Бугарска. Учествовао у пројекту анализе и 
процене (due diligence) потенцијалне мете преузимања – Војвођанске банке. Током рада 
у Societe Generale банци награђен је као најбољи запослени у 2017. години.  
 
Од 2018. године професионалну каријеру наставља у компанији Аdacta где обавља 
послове консултанта за имплементацију ERP система (MS NAV и Business central) са 
примарним фокусом на финансијски и рачуноводствени модул система. Успешно 
реализовао 3 пројекта имплементације и већи број пројеката унапређења ЕРП система. 

 

1.4. Стручна усавршавања 

Кандидат Жељко Спасенић наводи следећа усавршавања: 
- Учесник, 2012. године, Универзитета „Данубиа“ у организацији Ерсте групе. 

Предавања и радионице Универзитета „Данубиа“ одржане су на факултетима 
који припадају Универзитетима земаља чланица Европске уније (Румунија, 
Мађарска, Чешка, Словачка и Аустрија) 

- Положио, 2015. године, први ниво међународног CFA програма у организацији 
међународног CFA института. 

 

1.5. Учешћа на пројектима 
 

Секретар пројекта (пројекат у току) ERASMUS+ Financial Technology and digital innovation 
to modeRnise and develop cUrricula of VietnameSe and Philippines UniversiTies - TRUST” 
(610256-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) 
  



 

 

 

1.6. Остали биографски подаци 

 

Кандидат Жељко Спасенић је добитник следећих стипендија и награда:  

- Стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта 
Републике Србије за студенте основних академских студија 

- Стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта 
Републике Србије за студенте мастер академских студија 

- Економски факултет, Универзитет у Београду: Повеља за изузетан успех током 
студирања и награда за најбољег студента генерације Економског факултета који 
је дипломирао у школској 2011/2012 години 

- Универзитет у Београду: Повеља за изузетан успех током студирања и награда за 
најбољег студента генерације Економског факултета који је дипломирао у 
школској 2011/2012 години  

- Савез рачуновођа и ревизора Србије: Награда за изузетан успех постигнут у групи 
рачуноводствено – финансијских предмета током студија на Економском 
факултету Универзитета у Београду 
 

Кандидат говори енглески језик.  

 

1.7. Библиографски подаци 
 

М20 МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИСИ 

Spasenić, Ž., Benkovic, S., & Dmitrović, V. (2019). Potentials for Improving Financial 
Management  Capacities in Serbian Public Administration. Lex Localis - Journal of Local Self-
Government, 17(3), 435–451. doi:10.4335/17.3.435-451(2019), ISSN 1581-5374 (M23) 
 
М30 САОПШТЕЊА СА МЕЂУНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА 
Spasenić, Ž., Benković, S., & Dmitrović, V. (2019). Project finance capability of homebuilding in 
the Republic of Serbia. Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference 
(SENET 2019). doi:10.2991/senet-19.2019.17, ISBN 978-94-6252-861-1 (М33) 
Spasenić, Ž., Benković, S., & Dmitrović, V. (2019). Izazovi projektnog finansiranja u IT industriji. 
Zbornik radova XXII Internacionalnog kongresa iz projektnog menadžmenta, Projektni 
menadžment i industrija 4.0, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, ISBN-978-86-86385-
17-8 (М33) 
 
М60 САОПШТЕЊА СА НАЦИОНАЛНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА 
Dmitrović, V., Benković S., & Spasenić, Ž. (2019) Digitalno okruženje kao izazov računovodstvu. 
Zbornik radova XII Skupa privrednika i naučnika SPIN ’19,  Lin transformacija i digitalizacija 
privrede Srbije, Beograd, ISBN 978-86-7680-365-1 (М63) 
 
М70 ЗАВРШНИ РАДОВИ 
Spasenić, Ž. (2014) Izlazne strategije porodičnog preduzeća. Beograd, Ekonomski fakultet, 
Univerzitet u Beogradu (Master rad, M72) 
 
  



 

 

2. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу увида у достављену документацију, Комисија је констатовала да је у 

прописаном року документацију предвиђену конкурсом доставио један кандидат: 

Жељко Спасенић, те да овај кандидат испуњава услове прописане Законом о високом 

образовању, Статутом Факултета организационих наука и Правилником о организацији 

и систематизацији послова на Факултету, за избор сарадника у звање асистента за ужу 

научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.  

 

У оцени наставног рада, Комисија констатује да је кандидат Жељко Спасенић изводио 

наставу на предметима из уже научне области за коју се бира. Педагошки рад кандидата 

је, у претходним семестрима, оцењиван високим оценама. У оцени стручног рада, 

Комисија констатује да Жељко Спасенић има значајно практично искуство у обављању 

рачуноводствених и финансијских послова које је стекао као запослени у банкарском 

сектору и на позицији консултанта за имплементацију ЕРП система. Кандидат наводи и 

учешће на међунардоном ERASMUS+ пројекту у својству секретара као и завршен први 

ниво међународног CFA програма. У оцени научног рада, Комисија констатује да је 

Жељко Спасенић објавио задовољавајући број научно истраживачких радова, при чему 

Комисија посебно истиче објављене рdадове из уже научне области Финансијски 

менаџмент, рачуноводство и ревизија.  

 

Ценећи педагошке, стручне и научне квалификације кандидата, Комисија са 

задовољством предлаже Декану и Изборном већу Факултета организационих наука да 

се Жељко Спасенић изабере за сарадника у звање асистента, за ужу научну област 

Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, на одређено време од три године са 

пуним радним временом. 

 

У Београду, 21. јула 2020. године 

 
                  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 
              __________________________________________________________ 

         др Слађана Бенковић, 

       редовни професор Факултета организационих наука, председавајући 

 

           __________________________________________________________ 

         др Милош Милосављевић, 

       доцент Факултета организационих наука, члан 

 

           __________________________________________________________ 

         др Предраг Станчић, 

       редовни професор Економског факултета у Крагујевцу, члан 

 


