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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

 
На основу одлуке Изборног већа Факултета организационих наука (у даљем тексту ФОН) 
05-02 бр. 4/31-1 од 26.06.2020. године, именовани смо за чланове Комисије за припрему 
реферата о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног наставника у звање 
ванредног професора за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и 
ревизија, у следећем саставу: 
 
1. др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор , ФОН – председавајући  
(ужа научна област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија) 
2. др Слађана Бенковић, редовни професор , ФОН – члан  
(ужа научна област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија) 
3. др Предраг Станчић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у 
Крагујевцу – члан 
(ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије) 
 
На основу увида у достављени конкурсни материјал и анализе истог, Изборном већу 
Факултета организационих наука подносимо следећи: 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
На конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну 
област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија објављен у публикацији 
Националне службе за запошљавање Послови бр. 888 од 01.07.2020, са роком трајања 
од 15 дана, пријавио се један кандидат, доц. др Милош Милосављевић, који је доставио 
сву документацију захтевану конкурсним позивом. 
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А. ДОЦ. ДР МИЛОШ МИЛОСАВЉЕВИЋ 
 
I ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
Др Милош Милосављевић је рођен 23.06.1983. године у Београду, Србија.  
Од 02.02.2009. до данас је Запослен на Факултету организационих наука Универзитета у 
Београду. 

 
Образовање. Основну школу је завршио у Београду. Завршио је Х београдску гимназију 
”Михајло Пупин”, општи смер, одличним успехом. Основне академске студије уписује 
на Економском факултету Универзитета у Београду 2002. године и завршава га 
просечном оценом 8,41 на смеру за Рачуноводство, ревизију и финансијско управљање 
(модул Рачуноводство и ревизија). Одбранио је дипломски рад на тему ”Обрачун по 
варијабилним трошковима и пословно одлучивање” оценом 10. Мастер академске 
студије уписује на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски 
модул за Финансијски менаџмент и полаже све испите оценом 10. Одбранио мастер рад 
2010. године на тему „Јавно-приватно партнерство као модел финансирања 
инфраструктуре“ оценом 10. Уписује докторске академске студије на Факултету 
организационих наука Универзитета у Београду на студијском програму Информациони 
системи и менаџмент, а све испите је положио оценом 10. Одбранио докторску 
дисертацију 03.07.2015. године на тему „Интегрални систем управљачког рачуноводства 
за мерење половних перформанси“ у области Финансијског менаџмента и 
рачуноводства и стекао звање Доктор наука - организационе науке. 
 
На Факултету организационих наука почиње да ради као демонстратор 03.09.2008. 
године. Сарадник у настави постаје 02.02.2009. године, након чега је био још једном 
биран у звање сарадника у настави и два пута у звање асистента за ужу научну област 
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија (раније Финансијски менаџмент). У 
звање доцента је изабран 15.02.2016. године.  
 
Активан је члан Катедре за финансијски менаџмент и више пута је награђиван као 
најбоље оцењен наставник на Факултету организационих наука. Активан је члан 
(потпредседник) Центра за пословне студије случаја Факултета организационих наука. 
Извршни је директор Београдског међународног такмичења у решавању пословних 
студија случаја (Belgrade Business International Case Study Competition - BBICC) који је 
рангиран међу 10 најбољих светских такмичења у решавању пословних студија случаја. 
Био је ментор студентима који су освајали награде на престижним светским 
такмичењима у решавању пословних студија случаја. 
 
Два пута је награђиван за најбоље радове на међународним конференцијама. Био је 
предавач по позиву на једној међународној научној и једној националној стручној 
конференцији. Објавио је више десетина радова у међународним и домаћим 
монографијама, међународним и домаћим часописима, међународним и домаћим 
конференцијама. Члан је одбора међународних конференција. Рецензирао је више 
радова у међународним часописима. Члан је ЕФА (EFA – European Finance Association).  
 
 
НАСТАВНА И НАУЧНА ЗВАЊА 
15.02.2016. – данас: Доцент, Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство, 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. 
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02.02.2014. - 01.02.2017. Асистент, Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство, 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. 
02.02.2011. - 01.02.2014. Асистент, Катедра за финансијски менаџмент, Факултет 
организационих наука, Универзитет у Београду. 
02.02.2010. - 01.02.2011. Сарадник у настави, Катедра за финансијски менаџмент, 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. 
02.02.2009. - 01.02.2010. Сарадник у настави, Катедра за финансијски менаџмент, 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. 
 
НАСТАВНО ИСКУСТВО 
Од избора у звање доцента, као наставник за област Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија, др Милош Милосављевић је учествовао у процесу извођења 
наставе у делу предавања, на следећим предметима: 
 
Основне академске студије 

 Увод у финансијски менаџмент (2 година студија), 
 Финансијски менаџмент и рачуноводство (2 година студија), 
 Управљачко рачуноводство (3 година студија), 
 Финансијска анализа продаје (4 година студија) и 
 Банкарски менаџмент (4 година студија). 

 
Мастер академске студије 

 Финансијски менаџмент, 
 Финансије јавних набавки, 
 Менаџмент и организација, 
 Евалуација финансијских перформанси, 
 Маркетинг метрика и управљање продајом и 
 Менаџерске финансије. 

 
Докторске академске студије 

 Стратегијски финансијски менаџмент и 
 Финансијски менаџмент – одабрана поглавља. 

 
НАСТАВНО ИСКУСТВО ВАН МАТИЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 
Ван матичне институције, доц. др Милош Милосављевић је изводио наставу: 
Након избора у звање доцента: 

 На заједничком студијском програму Менаџмент у управи Факултета 
организационих наука Универзитета у Београду и Факултета за управу 
Универзитета у Љубљани на предмету Локалне јавне финансије (од шк. 2018-19. 
до данас). 

Пре избора у звање доцента: 
 на Факултету драмских уметности, Универзитета уметности у Београду, 

предмет: Рачуноводство и финансијски менаџмент (у шк. 2010-11). 
 на Војној академији, Универзитета одбране у Београду, предмет: Финансијски 

менаџмент (у шк. 2009-10.). 
 на дипломским академским (мастер) студијама при Универзитету у Београду 

(у оквиру Темпус пројекта „Conversion Courses for Unemployed University 
Graduates in Serbia - CONCUR“, студијски програм: Предузетнички менаџмент), 
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предмет: Управљање финансијама и управљачко рачуноводство (у шк. 2015-
16). 

 

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ – УЏБЕНИЦИ И ПРАКТИКУМИ 
Након избора у звање доцента: 

1. Милосављевић, М., Обрадовић, Т., Дмитровић, В., Ракић, Н. (2020). Евалуација 
финансијских перформанси. Београд: Факултет организационих наука. 
Скрипта: ”Евалуација финансијских перформанси се користи као наставни 
материјал на предмету Евалуација финансијских перформанси на мастер 
студијама. 

2. Милосављевић, М. и коаутори, поглавља: ”Финансијски менаџмент”, 
”Рачуноводство и ревизија”, ”Евалуација финансијских перформанси” и 
”Буџетирање и контрола” у (ред.) Бенковић, С. (2019). ”Финансијски менаџмент, 
контрола и менаџерско рачуноводство”, Београд: Факултет организационих 
наука [ISBN: 978-86-7680-350-7]. 
Поглавља у практикуму: ”Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 
рачуноводство” се користе као материјал за припрему пријемног испита на 
студијском програму ”Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 
рачуноводство” на мастер академским студијама на Факултету организационих 
наука.  

3. Јовановић, П, Милосављевић, М, Жаркић Јоксимовић, Н. (2019). ”Управљање 
јавним набавкама”, Београд: Факултет организационих наука [ISBN: 978-86-7680-
360-6]. 
Уџбеник: Управљање јавним набавкама обухвата материју која се покрива на 
мастер студијама на предмету Финансије јавних набавки. Настао је као резултат 
вишегодишњег рада у науци и пракси јавних набавки аутора.  

4. Жаркић Јоксимовић, Н, Бенковић, С, Милосављевић, М. (2016) “Финансијски 
менаџмент” у (ред.) Ондреј, Ј. ”Приручник за припрему пријемног испита, 
студијски програм Менаџмент: Изабрана поглавља менаџмента”, Београд: 
Факултет организационих наука [ISBN 978-86-7680-328-6]. 
Практикум: покрива градиво потребно за припрему пријемног испита на мастер 
академским студијама на студијском програму Менаџмент. 

Пре избора у звање доцента: 
5. Жаркић Јоксимовић, Н, Бенковић, С, Милосављевић, М. (2013) “Финансијски 

менаџмент“, Београд: Факултет организационих наука [ISBN 978-86-7680-271-5]. 
Уџбеник: Финансијски менаџмент је примарни извор информација, како 
теоријских тако и практичних, за студенте основних студија на свим студијским 
програмима основних академских студија на Факултету организационих наука на 
предметима Увод у финансијски менаџмент и Финансијски менаџмент и 
рачуноводство. С обзиром да је настао на бази вишегодишњег искуства у настави 
на наведеним предметима, представља значајан допринос и унапређење 
наставног процеса. 

 
Др Милош Милосављевић је аутор и низа пословних студија случаја које су коришћене 
на међународним и националним такмичењима у решавању пословних студија случаја: 
Након избора у звање доцента: 

1. Milosavljević, M. (2019). Building B2B strength of Lukowa. Belgrade: Faculty of 
Organizational Sciences. 
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2. Damnjanovic, V., Milosavljevic, M., Milovanovic, N. (2018). Paneleven: Pathing the way 
for xCEEDium, case study. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences. 

3. Damnjanović, V., Nešković, Е., Milosavljević, M., Moskovljević, А., Knežević К., Jevtović, 
N. (2017), Serbia the next tourist and business destination, TBS World Conference E-
Case Book, Thammasat University, Bangkok, Thailand 

4. Damnjanović, V., Milosavljević, M. (2017), Danubius Pasta Meeting the strategic 
business challenge for a brighter future, TBS World Conference E-Case Book, 
Thammasat University, Bangkok, Thailand 

5. Damnjanović, V., Milosavljević, M. (2017), Fiat Automobile Serbia’s Brand Challenge: 
“Proudly Made In Serbia”, TBS World Conference E-Case Book, Thammasat University, 
Bangkok, Thailand 

6. Milosavljević M., Moskovljević A., Miljanović N. (2016). Banca Intesa Belgrade: 
Towards a Retail Banking, case study: Belgrade: Faculty of Organizational Studies. 

 
ПЕДАГОШКИ РАД СА ОЦЕНОМ ПЕДАГОШКОГ РАДА 
Менторства студентских радова 
Основне студије: Као ментор водио 30 завршних радова на основним-академским 
студијама и учествовао у 55 комисија за одбрану завршних радова. 
Мастер студије: Као ментор водио 26 завршних мастер радова на мастер-академским 
студијама и учествовао у 30 комисија за одбрану завршних мастер радова. 
Докторске студије: Учествује у 1 комисији за одбрану докторске дисертације. 
 
Оцена студената 
Кроз континуирано анкетирање студената, које се спроводи сваке године на нивоу 
основних академских студија, просечна оцена на предметима на којима је био 
ангажован као наставник у претходне четири године никада није била нижа од 4,86 на 
скали од 1 до 5. Пондерисани просек оцене педагошког рада је приказан у наредној 
табели: 
 
Табела 1. Оцена педагошког рада кандидата у звању доцента 

Академска година 
Пондерисана просечна 
оцена педагошког рада Узорак 

2015-16 4.93 77 
2016-17 4.91 64 
2017-18 4.93 105 
2018-19 4.84 56 

НАПОМЕНЕ: (а) У два наврата је награђиван као један од 7 најбоље оцењених сарадника на Факултету, а у 
летњем семестру шк. 2017-18. био је награђен као најбоље оцењен наставник на Факултету; (б) подаци за 
академску 2019-20 нису доступни услед делимичног извођења наставе у онлајн режиму; (в) пондерисана 
просечна оцена се односи на предмете Основе финансијског менаџмента и Основе финансијског 
менаџмента – настава на енглеском језику. 

 
ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
Доц. др Милош Милосављевић је радио на бројним ваннаставним активностима: 
Након избора у звање доцента: 

1. Ко-руковођење Београдским међународним такмичењем у решавању пословних 
студија случаја (Belgrade Business International Case Study Competition) од 2013. до 
данас; 

2. Менторисање студената у оквиру Центра за пословне студије случаја за 
међународна такмичења. Ментор тимова на такмичењима у Хонг Конгу 
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(HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition), Мастрихту (International Case 
Competition at Maastricht – ICC@M), Копенхагену (Copenhagen Business School Case 
Competition - CBS), Бризбејну (Australian Undergraduate Business Case Competition 
– AUBCC), Дубаију (KPMG Case Study Competition) од 2012. до данас; 

3. Руководилац и организатор националног такмичења у решавању пословних 
студија случаја у области осигурања: ”Осигурај знање 2019”; 

4. Организатор националног такмичења у хибридном задатку: Symorg Case Study 
Hackathon 2018; 

Пре избора у звање доцента: 
5. Предавач и ментор на Лукова академији (Lukowa Academie) за пословне студије 

случаја 2018. и 2019. године. 
6. Организација Пролећне школе у сарадњи са ”University of Applied Sciences, 

Munich, Germany”; 
7. Ментор тимова на студентским такмичењима у знању Менаџеријада 2009, 2010, 

2011. и 2012. године. 
 

II ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА 

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ РАДА 
Области научног интересовања доц. др Милоша Милосављевића укључују следеће:  

- финансијско управљање,  
- управљачко рачуноводство и мерење пословних перформанси,  
- финансијско управљање у јавном сектору и управљање јавним набавкама, и  
- финансијска анализа продаје. 

 
ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ 

- Предавање по позиву (key note speaker) 2017. на Eötvös Loránd универзитету у 
Будимпешти на конференцији: „Public Services and Autonomies in the Member 
States of the EU”. 

- Предавање по позиву (key note speaker) на стручној конференцији ”Српски дани 
осигурања 2018” у Аранђеловцу у организацији Удружења осигуравача Србије на 
тему: ”Осигурај знање: Истраживање когнитивних и некогнитивних фактора 
осигуравања у Србији”. 

 
ЦИТИРАНОСТ 
Цитираност на дан 25.06.2020. 
Scopus: укупно цитата 36, од чега хетероцитата 26, h-index: 4; 
ISI Web of Science: укупно цитата 19, од чега хетероцитата 18, h-index: 4; и 
Google scholar: 152; 

 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
Мај, 2018. - Best conference paper award, International Scientific Conference Economics of 
Digital Transformation Digitomics - EDT 2018, Opatija, Croatia, 2-4 May 2018. 
Јун, 2016. – Best track paper award, International symposium SymOrg 2016, Zlatibor, Srbija, 
10-13.06.2016. 
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УСАВРШАВАЊА И СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ 
Усавршавања:  
2009, Bled School of Business, International Management Teachers Academy 
 
Студијске посете универзитетима 

 У оквиру Темпус пројекта „FINAC - Financial Management, Accounting and 
Controlling curricula development for capacity building of public administration 2016-
19“ боравио је у Италији на Универзитету Гиљермо Маркони (Universita degli studii 
Guilermo Marconi - Roma), у Албанији на Универзитету у Скадру Луиђ Гуракући 
(Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi) и Европском универзитету у Тирани 
(Universiteti Europian i Tiranes). 

 У оквиру Темпус пројекта “FINHED - Towards sustainable and equitable financing of 
higher education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia 2013-16” 
боравио је у Финској на Универзитету у Јиваскили (University of Jyvaskyla), Белгији 
на Универзитету у Генту (Ghent University), Словенији на Универзитету у Љубљани 
(Univerza v Ljubljani), Босни и Херцеговини на Универзитету у Бањој Луци, Црној 
Гори на Универзитету Црне Горе. 

 Кроз менторски рад у Центру за пословне студије случаја, боравио је у Холандији 
на Универзитету у Мастрихту (University of Maastricht), у Данској на 
Копенхагенској пословној школи (Copenhagen Business School), у Аустралији на 
Квинслендском технолошком универзитету (QUT - Queensland University of 
Technology) и у Хонгконгу на Хонконшком универтитету (HKU – Hong Kong 
University). 

 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ 
 
Доц. др Милош Милосављевић учествовао је на међународним и националним научно 
истраживачким, стручним и пројектима иновације знања: 
 

Међународни пројекти после избора у звање 
1. Erasmus+: TRUST - Financial Technology and digital innovation to modernise and 

develop curricula of Vietnamese and Philippines Universities (2019- ), координатор: 
Universita degli studii Guglielmo Marconi – Telematica, позиција: истраживач. Бр: 
610256-EPP-1-2019-1-IT- EPPKA2-CBHE-JP 

2. Erasmus+: FINAC - Financial Management, Accounting and Controlling curricula 
development for capacity building of public administration (2016-2019), координатор: 
Универзитет у Београду (проф. др Слађана Бенковић), позиција: 
предавач/истраживач. Бр: 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 

 
Међународни пројекти пре избора у звање 
1. SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation: Private Sector Development in 

Southwest Serbia Phase III 2014-2015 (Радни пакет: Процена утицаја 
реорганизације школског распуста на туристички промет, продају 
традиционалних производа, запосленост и приходе у туристичким 
дестинацијама), позиција: кључни експерт. Бр: 7F-05864.03.01 

2. IPA: BSCCIest – Establishing Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry, 
Bulgaria (2013-2014), позиција: кључни експерт. Бр: 2007CB16IPO006-2011-2-046 

3. Tempus: FINHED – Towards sustainable and equitable financing of higher education in 
Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia (2012-2015), координатор: 
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Универзитет у Београду (проф. Др Невенка Жаркић Јоксимовић), позиција: 
административни координатор. Бр: 530550-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-SMGR 

4. WUS Austrian committee: MSDP - Master Studies Development Program Higher 
Education and Labor Market, Work Package: Motherland Diaspora Relationship 
Management (2011), позиција: истраживач. 

5. Tempus: STREW – Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of 
Western Balkan Countries (2010-2013), координатор: Универзитет у Новом Саду 
(проф. др Ладилав Новак), позиција: истраживач. Бр: 511335 -TEMPUS-1-2010-RS-
TEMPUS-SMHES 

6. Tempus: CONCUR – Conversion courses for unemployed university graduates in Serbia 
(2009-2012), координатор: Универзитет у Новом Саду (проф. др. Мирослав 
Планчак), позиција: предавач. Бр: 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES 

 
Национални научни пројекти 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Инфраструктура за 
електронски подржано учење у Србији (координатор: проф. др Владан Девеџић), 
позиција: истраживач; бр. III47003, за период од 2011-2020.  

 
Стручни пројекти 

1. Редакцијски систем – Креирање Фотомодула Политике НМ (2014), наручилац 
посла: Политика Н&М, позиција: руководилац пројекта. 

 
ЧЛАНСТВА У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
 

1. Члан Европске асоцијације за финансије (EFA - European Finance Association). 
 

 
УРЕЂИВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ЧАСОПИСА И РЕЦЕНЗИЈА НАУЧНИХ РАДОВА 
Др Милош Милосављевић је учествовао у рецензентском раду у више научних часописа 
и конференција, и то: 
 
Као рецензент у следећим часописима са СЦИ/ССЦИ листе са импакт факторима: 

 Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability 
(https://www.tandfonline.com/loi/cloe20) 

 Lex Localis – Journal of Local Self-Government (http://pub.lex-
localis.info/index.php/LexLocalis/about) 

 
Као рецензент у међународним часописима без импакт фактора:  

 Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in 
Emerging Economies (http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng) 

 EuroMed Journal of Business 
(http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=emjb) 

 International Journal of Public Administration 
(https://www.tandfonline.com/loi/lpad20) 

 
Као рецензент у домаћим часописима: 

 Физичка култура: Научни часопис из области спорта и физичког васпитања 
(http://www.fizickakultura.com/cir)  

 

https://www.tandfonline.com/loi/cloe20
http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/about
http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/about
http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=emjb
https://www.tandfonline.com/loi/lpad20
http://www.fizickakultura.com/cir
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Као рецензент на конференцијама: 

 СПИН 2019. 

 Symorg 2018. 

 Symorg, 2016. 

 Symorg, 2014. 
 
УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМСКИМ И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОДБОРИМА НАУЧНИХ СКУПОВА 
После избора у звање доцента: 

1. Члан организационог одбора научног симпозијума SymOrg (2018) “Doing business 
in the digital age: Challenges, Approaches and Solutions”; 

2. Члан организационог одбора научног симпозијума SymOrg (2016) “Reshaping the 
Future through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”; 

 
Пре избора у звање доцента: 

1. Члан организационог одбора научног симпозијума SymOrg (2014) “New Business 
Models and Sustainable Competitiveness”;  

2. Члан техничког одбора научног симпозијума SymOrg (2012) “Innovations 
management and business performance”; 

3. Члан организационог одбора научног симпозијума EADC (2011)  
4. Члан техничког одбора научног симпозијума SymOrg (2010) “Organizational 

sciences and knowledge management” . 
 
АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ 
Др Милош Милосављевић је активно учествовао у бројним комисијама и управљачким 
телима Факултета (након избора у звање доцента): 

1. Члан Савета Факултета организационих наука 2018 - данас. 
2. Члан Комисије за основне академске студије Факултета организационих наука 

2019-данас, 
3. Члан-заменик члана Већа докторских студија Факултета организационих наука, 

2018 – данас, 
4. Члан Већа мастер студија Факултета организационих наука, 2016 – данас, 
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III ПРИКАЗ НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

Др Милош Милосављевић је аутор или коаутор следећих научних публикација: 
 

M10 МЕЂУНАРОДНЕ МОНОГРАФИЈЕ 
 
Након избора у последње звање 
1.1. Damnjanović, V., Milosavljević, M. (2017). Fiat Automobile Serbia’s Brand Challenge: 

“Proudly Made In Serbia”, TBS World Conference E-Case Book, Thammasat University, 
Bangkok, Thailand (М14) 

1.2. Damnjanović, V., Milosavljević, M. (2017). Danubius Pasta Meeting the strategic 
business challenge for a brighter future, TBS World Conference E-Case Book, Thammasat 
University, Bangkok, Thailand (М14) 

1.3. Damnjanović, V., Nešković, Е., Milosavljević, M., Moskovljević, А., Knežević К., 
Jevtović, N. (2017), Serbia the next tourist and business destination, TBS World Conference 
E-Case Book, Thammasat University, Bangkok, Thailand, (М14) 

 
Пре избора у последње звање 
1.4. Milosavljevic, M., Milanovic, N., Milosevic, N. (2014). Accrual Accounting in the Public 

Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Daszkiewicz N. and Wach K. (eds) 
International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE 
Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 (M14) [ISBN 
978-83-7348-584-6, pp. 31-39] (M14) 

1.5. Barjaktarović Rakočević, S., Latinović, M., Milosavljević, M. (2014). Working Capital 
Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia, in: Levi Jakšić M, 
Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An 
Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262, [ISBN: 978-
1-137-40220-2]. (M14) 

 
 

М20 МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИСИ 
 
Након избора у последње звање: 
2.1. Radonjić, M., Milosavljević, M. (2019). Human Resource Practices, Failure Management 

Approaches and Innovations in Serbian Public Administration. Transylvanian Review of 
Administrative Sciences, [S.l.], pp. 77-93. http://dx.doi.org/10.24193/tras.SI2019.5 [ISSN 
1842-2845] [IF=0.757] (M23) 

2.2. Milosavljević, M., Dobrota, M., & Milanović, N. (2019). A New Approach to the Evaluation 
of Public Procurement Efficiency among European Countries. European Review, 27(02), 
246–259. doi:10.1017/s1062798718000777[IF=0.281] (M23) 

2.3. Milanović, N., Milosavljević, M., & Milošević, N. (2019). Failure Management Approaches 
and Public Service Quality: Empirical Evidence from Serbia. Lex Localis - Journal of Local 
Self-Government, 17(3), 417–434. https://doi.org/10.4335/17.3.417-433(2019) [ISSN: 
1581-5374] [IF=0.822] (M23) 

2.4. Vlastelica, T., Cicvaric Kostic, S., Okanovic, M., Milosavljevic, M. (2018). How corporate 
social responsibility affects corporate reputation: The evidence from an emerging market, 
Journal for East European Management Studies, 23 (1), 6-25, DOI: 10.5771/0949-6181-
2018-1-6 [IF=0.750] (M23) 

2.5. Milosavljevic, M., Milanovic, N., Benkovic, S. (2017). Waiting for Godot: Testing 
Transparency, Responsiveness and Interactivity of Serbian Local Governments, Lex Localis 
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- Journal of Local Self Government, 15(3), 513-528, DOI:10.4335/15.3.513-528 (2017) 
[IF=0.802] (M22) 

2.6. Milosavljević, M., Milanović, N., Benković, S. (2017). Antecedents of hotel profitability: 
Empirical evidence from Belgrade, Management - Journal for Theory and Practice of 
Management, 81: 77-85, [ISSN 1820-0222], DOI: 10.7595/management.fon.2016.0031 
(M24) 

2.7. Milosavljevic, M., Milanovic, N., Benkovic S. (2016). Politics, policies and public 
procurement efficiency: A quantitative study of 25 European countries. Lex Localis - 
Journal of local Self-Government, 14 (3): 539-560, DOI 10.4335/14.3.539-560(2016), 
[IF=0.802] (M22) 

2.8. Milosavljević, M., Milanović, N., Benković, S. (2016). The drivers of performance 
measurement use: Empirical evidence from Serbia, Management - Journal for Theory and 
Practice of Management, 78: 33-43, [ISSN 1820-0222], 
DOI:10.7595/management.fon.2016.0002 (M24) 

 
Пре избора у последње звање 
2.9. Benkovic, S., Krivokapić, J., Milosavljević, M. (2015). Application of the Public-Private 

Partnership Organizational Structure in the Improvement of Business Operations of Public 
Sector Enterprises in Serbia. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 13(3), 397–
417. doi:10.4335/13.3.397-417(2015), [IF=0.802] (M22) 

2.10. Jovanović, P., Žarkić Joksimović, N., Milosavljević, M. (2013). The efficiency of public 
procurement centralization: Empirical evidence from Serbian local self-governments. Lex 
Localis – Journal for Local Self-Government, 11(4): 883-899. DOI 10.4335/11.4.883-
899(2013) [ISSN: 1581-5374] [IF=0.600] (M22) 

2.11. Cicvarić Kostić, S., Okanović, M., Milosavljević, M., Vukmirović, J. (2013). Antecedents 
of citizens’ satisfaction with local administration in Serbia. Transylvanian Review of 
Administrative Science, 40: 22-34. [ISSN: 1842-2845] [IF=0.532] (M23) 

2.12. Benković, S., Barjaktarović Rakočević, S., Milosavljević, M. (2012). Private capital 
participation in financing infrastructure projects in Serbia. Metalurgia International, 17(1): 
140-145. [ISSN: 1582-2214] [IF=0.154] (M23) 

2.13. Benković, S., Jednak, S., Milosavljević, M., Žarkić Joksimović, N., Kragulj, D. (2011). 
Risks of project financing of infrastructure projects in Serbia. African Journal of Business 
Management, 5(7): 2828-2836. DOI: 10.5897/AJBM10.1196, [ISSN: 1993-8233] [IF=1.105] 
(M23) 

 
 

М30 МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
Након избора у последње звање 
3.1. Milosavljević, M., Milanović, N., & Žarkić Joksimović, N. (2019). Contingencies, 

Performance Measure Diversity and Firm Performance. In K. Hammes, M. Machraf & A. 
Samodol (Ed.), 38th International Scientific Conference on Economic and Social 
Development, Rabat, Morocco, 21-22 March 2019, pp. 85-95, [ISSN 1849-7535] (M33) 

3.2. Milosavljevic, M., Milanovic, N., & Dobrota, M. (2018). Public-Private Partnerships 
Potentials in European Health Care Systems, In Proceedings of 21th International 
Conference Excellence in Services, Le CNAM, Paris, France, August 30-31, 2018, pp. 511-
522, [ISBN 9788890432781] (M33) 

3.3. Milosavljevic, M., Đurić, K., Dlačić, J. (2018). The effects of online content in political 
campaigns. In proceedings of XVI International symposium Symorg2018 "Doing Business 
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in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions", Faculty of Organizational 
Sciences, Zlatibor, Serbia, 7-10 May 2018, Belgrade: Faculty of Organizational Sciences 
(M33) 

3.4. Damnjanović, V., Proud, W., Milosavljević, M. (2018). Mentoring, business case 
competitor development and reverse mentoring at global business case study 
competitions, In Proceeding of the 11th Annual Conference of the EuroMed Academy of 
Business (EMAB) "Research Advancement in National and Global Business Theory and 
Practice", Valletta, Malta, September 12-14, 2018, pp. 403-430. [ISBN 978-9963-711-67-3] 
(M33) 

3.5. Milosavljevic, M., Milanovic, N., Žarkić Joksimović, N. (2018). Platform banking: 
Empirical evidence on consumer expectations and acceptance. In proceedings of XVI 
International symposium Symorg2018 "Doing Business in the Digital Age: Challenges, 
Approaches and Solutions", Zlatibor, Serbia, 7-10 May 2018, Belgrade: Faculty of 
Organizational Sciences, pp. 490-495 (M33) 

3.6. Milosavljevic, M., Zarkic Joksimovic, N., Milanovic, N. (2018). Blockchain Accounting: 
Trailblazers' response to a changing paradigm. In Proceedings of the International 
Scientific Conference Economics of Digital Transformation Digitomics - EDT 2018, Opatija, 
Croatia, 2-4 May 2018, pp. 425-439. (M33) 

3.7. Milanovic, N., Milosavljevic, M., Savic, G. (2018). Technology-based critical success 
factors of secondary education efficiency: A cross-country analysis", In Proceedings of 13th 
Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2018, Belgrade, Serbia, 25-28 May 
2018. pp. 49-56 [ISBN 978-86-80593-64-7] (M33) 

3.8. Proud, W., Damnjanovic, V., Milosavljevic, M. (2017). Developing positive brand image 
of talents: mentor perspective from international case competition, In proceedings of the 
15th Annual International Conference on Marketing, 26-29 June, Athens, Greece (M33) 

3.9. Milosavljevic, M., Milanovic, N., Benkovic, S. (2016). Drivers of hotel profit margins: A 
study of the Belgrade hotel sector, In Proceedings of International symposium SymOrg 
2016, Zlatibor, Srbija, 10-13.06.2016, Belgrade: University of Belgrade, Faculty of 
Organizational Studies, pp. 665-672, [ISBN 978-86-7680-326-2] (M33) 

 
Пре избора у последње звање 
3.10. Milosavljević, M., Milanović, N., Milošević, N. (2014). The critique to integral 

performance measurement systems, In proceedings of the 14th International Symposium 
SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-
10.06.2014., pp. 589-596 [ISBN: 978-86-7680-254-8]. Belgrade: Faculty of Organizational 
Sciences, University of Belgrade. (M33) 

3.11. Benković, S., Milosavljević, M., Barjaktarović Rakočević, S. (2013). Benefits of 
implementation public-private partnership in infrastructure financing local government – 
The case of the Serbia. In Proceedings of 21st NISPAcee Annual Conference, Belgrade, 
Serbia, May 16-18 2013. (M33) 

3.12. Milosavljević, M., Benković, S. (2013). Theoretical challenges of financing higher 
education in the West Balkans region. In the Conference Proceedings of 16th Toulon-
Verona Conference "Excellence in Services" University of Ljubljana, Slovenia, August 29-
30 2013, pp. 496-502, [ISBN 9788890432736] (M33) 

3.13. Benković, S., Milosavljević, M., Dmitrović, V. (2012). Towards a digitalization of 
financial reporting: An empirical study in Serbia. In Proceedings of 7th International 
Conference for Young Researchers: Breakthrough Points of World Economy in the 21st 
Century, Gödöllő, Hungary, 12-14.11.2012, pp. 20-26. [ISBN: 978-963-269-319-4]. (M33) 
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3.14. Benković, S., Milosavljević, M. (2009). ‘The true value of your business - Economic 
Value Added’. In proceedings of International Conference on Management Challenges 
During Transition, Tirana, Albania, 28-29.04.2009, pp. 361-364. Tirana: Faculty of 
Economics, University of Tirana. [ISBN: 978-99943-807-8-7]. (M33) 

 
 

М40 НАЦИОНАЛНЕ МОНОГРАФИЈЕ 
 
Након избора у последње звање: 
4.1.  Žarkić Joksimović, N., Benković, S., Milosavljević, M. (2015). The drivers of 

entrepreneurial university: Evidence from Serbia, in Žarkić Joksimović N. & Benković S. 
(eds.) 'Finding the right path: Higher education financing and social dimensions in the 
Western Balkan countries', Belgrade: Službeni Glasnik, pp. 241-254 [ISBN 978-86-7522-
047-3] (М45) 

4.2. Benković, S., Milosavljević, M., Dmitrović, V. (2018). Računovodstvo i revizija, in S. 
Benković (ed.) Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo, Beograd: 
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М50 НАЦИОНАЛНИ ЧАСОПИСИ 
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ISSN: 1820-0222 (English)]. (M51) 

5.6. Milosavljević, M., Benković, S. (2010). Implementation of the concession mechanism 
for infrastructure development. Management – Journal for Theory and Practice of 
Management, 55: 35-42. [ISSN: 0354-8635 (Serbian) ISSN: 1820-0222 (English)]. (M51) 
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6.3. Милосављевић, М., Бенковић, С., Милановић, Н. (2015). Ефекти системске мере 
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IV ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

ПРИКАЗ ЗАВРШНОГ РАДА – ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Докторска дисертација кандидата Милоша Милосављевића, под насловом „Интегрални 

систем управљачког рачуноводства за мерење пословних перформанси” на 268 страна, 

има 64 табела, 33 слике и 334 литературних навода. Циљ дисертације је да детаљније 

појасни, систематизује и продуби досадашњи фонд знања о интегралним системима за 

мерење перформанси. Осим концептуалних оквира, циљ дисертације је да представи и 

појединачне системе за мерење перформанси познате, како у академским радовима 

тако и у примерима најбоље праксе. Након тога, а на основу спроведеног емпиријског 

истраживања, креиран је нови интегрални систем за мерење пословних перформанси, 

што представља и кључни научни допринос дисертације. 

 

Докторска дисертација се састоји од 10 поглавља. У првом поглављу су објашњени 

општи истраживачки проблем, предмет и циљеви истраживања. Сем тога, прецизније и 

експлицитније су одређене општа и посебне хипотезе истраживања, као и истраживачке 

методе које ће бити коришћене за сврхе прихватања или одбацивања дефинисаних 

хипотеза. У другом поглављу су елаборирана општа теоријска полазишта. Првенствено 

је наглашено профилисање мерења перформанси као научне дисциплине, и то од њених 

рудиментарних основа, као дела управљачког рачуноводства, до њене релативне 

самосталности и самодовољности као научне дисциплине и праксе. Такође, приказане 

су везе и односи мерења перформанси са финансијским и нефинансијским научним 

дисциплинама, као и савремени стратегијски оквири за њено изучавање. У трећем 

поглављу је дат преглед досадашњих истраживања о системима за мерење пословних 

перформанси. Најпре је дат преглед коришћене метрике и модела за мерење 

перформанси. Затим је дат општи преглед досадашњих интегралних система за мерење, 

као и појашњење појединачних система за мерење перформанси. Преглед је извршен 

на вредносно неутралној оцени њихове корисности и функционалности. Након тога је 

дат вредносни суд о досадашњим системима за мерење перформанси, у виду критичког 

осврта на њихову свеобухватност и реалну практичну употребљивост. Критичка оцена 

досадашњих система је истовремено и концептуални оквир за истраживање 

проблематике докторске дисертације. У четвртом поглављу је пружен преглед теорије 

контингентности у рачуноводству, као кључног полазишта за формирање истраживачког 

модела. Посебно је објашњен (1) однос контингентних променљивих и система 

контроле (система за мерење перформанси) и (2) однос система контроле и 

организационог успеха. 

 

У петом поглављу је дефинисан истраживачки модел докторске дисертације, а развијене 

су и појединачне хипотезе. Овај теоријски модел је двослојан и подразумева (1) 

дефинисање свих фактора који утичу на диверзитет мера перформанси и употребу 

система за мерење перформанси и (2) утицај диверзитета мера и њихове употребе на 

организациони успех. У шестом поглављу је представљена методологија емпиријског 

истраживања “Интегрални систем за мерење перформанси“ који је спроведен у циљу 
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тестирања теоријског модела дефинисаног у претходном поглављу. Методологија 

истраживања укључује дефинисање упитника, дефинисање механике администрирања 

упитником, поступак узорковања, прикупљања и анализе података и дескриптивну 

статистику (дефинисање профила испитаника). У седмом и осмом поглављу су детаљно 

образложени резултати истраживања. У седмом поглављу су приказанe дескриптивне 

статистике за кључне променљиве испитиване истраживањем. Дескриптивни резултати 

се односе на фреквенције, мере централне тенденције и мере дисперзије. У осмом 

поглављу су детаљно представљени резултати тестирања хипотеза. У деветом поглављу 

су дискутовани резултати истраживања. Уједно, у овом поглављу је извршена 

валидација теоријског модела и дате су препоруке доносиоцима одлука о начину и 

механизмима за успостављање ефикасног и ефективног система за мерење пословних 

перформанси у зависности од контекстуалних фактора који делују на конкретно 

предузеће. На крају, у десетом поглављу су представљени кључни закључци 

дисертације. Најпре је приказан резиме дисертације; затим истраживачке и менаџерске 

импликације добијених резултата; потом кључна ограничења истраживања и 

истраживачког модела; након тога су дате препоруке за даља истраживања; на крају је 

дато коначно закључно разматрање. 

 
ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПУБЛИКАЦИЈА НАКОН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 
Радови који се у најопштијем смислу односе на финансијско управљање су 3.5, 3.6, 4.2-
4.  
 
У раду 3.5 је приказан платформски пословни модел који функционише по принципу 
„многи-ка-многима“, а у којој инфраструктуру контролише посебан ентитет. Овај 
платформски модел је већ широко распрострањен у бројним привредним гранама, али 
аутори наводе да је банкарски сектор још увек далеко од пуног прихватања овог модела. 
Аутори наводе да су у банкарству присутне само инфантилне верзије платформи попут 
банкарства без филијала. Циљ рада је био испитивање очекивања корисника о будућим 
моделима банкарског пословања, а за те сврхе је коришћен упитник као истраживачки 
алат. Посебно се истиче чињеница да корисници виде платформске компаније, пре него 
традиционалне банке, као потенцијалне „first-mover“-е. 
 
У раду 3.6. је описана је блокчејн технологија као обећавајућа технологија која би могла 
да измени вековима старо двојно књиговодство. Практичари широм света су прихватили 
овај концепт и улажу се огромна средства у овладавање блокчејн технологијом и њеном 
употребом у бележењу финансијских трансакција. Циљ овог рада је да је на основу 
Универзалне теорије за прихватање и употребу технологија (The unified theory of 
acceptance and use of technology - UTAUT)  испита могућу будућност блокчејна у 
рачуноводству. На основу емпиријског истраживања и 85 одговора технолошки 
писмених рачуновођа, истакнута је важност очекиваних перформанси технологије и 
друштвеног утицаја као критично битних фактора. 
 
Радови од 4.2. до 4.4. део су публикације која се користи као приручник за припрему 
пријемног испита на студијском програму Финансијски менаџмент, контрола и 
менаџерско рачуноводство, а обрађена тематика покрива подручја Рачуноводства и 
ревизије, Финансијског менаџмента и Буџетирања и контроле. 
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Радови који се односе на финансијски контролинг и мерење финансијских 
перформанси се односе на радове 2.6, 2.8, 3.1, 3.9, 4.5, 6.1, 6.2. и 6.3.  
 
У раду 2.6 приказани су фактори од посебног утицаја на профитабилност у туризму и 
хотелијерству. Циљ рада је био да се идентификују кључни покретачи профитабилности 
београдских хотела и то испитивањем променљивих као што су величина, тржишна 
концентрација, тржишно учешће и задовољство корисника услуга хотела. Коришћењем 
статистичких метода корелације и регресије, студија је изоловала корисничко искуство 
као одређујући фактор профитабилности. 
 
У раду 2.8 аутори тврде да у последњим деценијама интересовање академика и 
практичара за ефикасношћу коришћења система за мерење перформанси брзо расте. 
Циљ овог рада је био да се испита, артикулише и тестира однос између зрелости система 
за мерење финансијских перформанси, стратешке усклађености мерења перформанси 
и менаџерске оријентације, с једне стране, и портфолија мера перформанси, са друге 
стране. Подаци су прикупљени у 86 српских предузећа. Резултати показују да је 
најутицајнији фактор за разнолику употребу мерења перформанси зрелост система. Рад 
такође говори о теоријским доприносима, импликацијама за менаџере и научнике, те 
препорукама за доносиоце одлука. 
 
У раду 3.1 аутори истичу да уравнотежени и свеобухватни приступи за мерење пословне 
успешности привлаче пажњу научника и практичара више од три деценије. 
Представници академије готово изричито заговарају тврдњу да систем мерења 
перформанси треба да буде осмишљен тако да обухвати унутрашњи и спољни контекст 
организације. Користећи приступ заснован на контингентности, аутори су истражили 
однос између унутрашњих и спољних организационих променљивих, мерења 
финансијских и нефинансијских перформанси производних компанија у Србији. 
Резултати показују да су величина и технологија најважније одреднице разноликости 
мерења перформанси. 
 
Рад број 3.9 је претходница раду 2.6 и изабран је на конференцији Симорг за 
објављивање у часопису.  
 
У раду 6.1 аутори наводе да је циљ рада да прикаже изазове пословања и улогу 
финансијског контролинга као система праћења финансијских и нефинансијских 
перформанси. У раду је анализирана студија случаја ланца снабдевања немачког 
аутомобилског гиганта у коме су укључени ентитети приватног и јавног сектора. 
Прецизније, приказано је увођење система “ротирајућег диска”, чији је циљ подела 
задатака у складу са ефикасношћу производње и уштеда на трошковима, усаглашене су 
мере финансијских и нефинансијских перформанси. 
 
У раду 6.2 се наводи да је мерење перформанси једна од кључних тема како у 
приватном, тако и у јавном сектору, првенствено због доприноса унапређењу системске, 
организационе и индивидуалне ефикасности и испуњењу мисије и визије адекватне 
јавне управе. Са аспекта креирања јавне вредности, јавне набавке представљају 
средство за унапређење економске ефикасности, иновативности и адекватности 
спровођења националних, регионалних и локалних политика. Циљ овог рада је био да 
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се укаже на главне методе мерења перформанси јавних набавки на националном, 
организационом и индивидуалном нивоу. 
 
У раду 6.3 приказано је како системске мере државе економско-финансијски утичу на 
туризам и последично на укупан економски развој. Специфичне систематске владине 
мере имају за циљ да побољшају туристичке перформансе и смање ефекте сезонских 
компоненти. Циљ овог рада је био да се измере ефекти промена у календару школских 
празника, као једне од могућих систематских мера, на зимску сезону празника у Србији. 
Резултати показују да би промена календара довела до повећања броја туриста и броја 
ноћења, као и до других економских параметара. Резултати су корисни креаторима 
туристичке политике и осталим учесницима у угоститељству. 
 
Радови који се односе на финансијско управљање у јавном сектору укључују радове 2.1, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2, 3.3, 4.1. и 5.1. 
 
Рад 2.1 је, по наводу аутора, одговор на позиве за истраживање иновација у јавној 
администрацији као нужности за развој модерног управљања. Конкретно, овај рад има 
за циљ да испита улогу управљања људским ресурсима у подстицању финансијских 
иновација јавне управе. Сем тога, студија истражује посреднички ефекат пракси 
управљања неуспехом на претходно наведену иновативност. Узорак од 618 чиновника и 
намештеника из централне управе Србије коришћен је за тестирање наведених 
хипотеза. Резултати показују да високо-перформансне (eng. high-performance) праксе 
људских ресурса позитивно утичу на иновативност.  
 
У раду 2.2 аутори истичу да су јавне набавке високо на агенди носилаца политика, 
доносилаца одлука, научника и других интересних страна у Европи у последњих 
неколико деценија, а све због величине вредности јавних набавки на Старом 
Континенту. Без обзира на то, учињено је веома мало покушаја да се измери ефикасност 
система јавних набавки и сходно томе рангирају европске земље. Најистакнутији је 
композитни показатељ Јединствени индекс тржишта јавних набавки. Међутим, ова 
табла изложена је бројним пропустима и пристрасностима што значајно смањује њихову 
оперативну употребу и погоршава стварну ефикасност јавних набавки. Овај рад има за 
циљ да недвосмислено, објективно и непристрасно рангира европске земље користећи 
методологију Композитних показатеља на даљину. Композитни показатељи растојања 
креирају се методом адитивне агрегације, али уместо да се користе пристрасни пондери, 
они су у овој студији засновани на објективним и подацима подржаним основама. 
Студија је анализирала 30 европских земаља. Резултати студије донекле су различити од 
постојећих пракси мерења ефикасности јавних набавки. Нови приступ рангирању пружа 
заинтересованим странама могућност да повећају извршење јавних набавки тако што ће 
прегледати њихов учинак на вишедимензионалној основи. 
 
У раду 2.3 се наводи да су грешке везане за јавне услуге веома активно расправљана 
тема и у теорији и у пракси јавне управе. Изненађујуће је да је само неколико научних 
радова емпиријски покушало да истражи праксе управљања неуспехом и пружило било 
какве корисне алате и технике за управљање отказом. Циљ овог рада је да се истраже 
начини на које централна владина тела управљају неуспехом и како то утиче на квалитет 
њихових услуга. Студијом су прикупљени одговори 568 испитаника који су чиновници 
или каријерни службеници из широког спектра министарстава и агенција централне 
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владе у Републици Србији. Резултати показују да анализа неуспеха игра кључну улогу у 
процесу учења и на крају доводи до побољшања квалитета јавних услуга. 
 
Рад 2.5 се бави истраживањем феномена е-управе и очекивањима грађана везаним за 
исту. Носиоци политика у Србији били су веома активни заговорници примене нових е-
услуга у локалним самоуправама. Међутим, капацитети за потпуну имплементацију е-
управе још су скромни. Овај рад извештава о налазима студије која је емпиријски 
тестирала транспарентности и онлајн видљивост, реактивност и одговоре на е-маилове 
и интерактивност локалних управа у раду са корисницима, посебно у погледу 
финансијских упита. Студија је користила „мулти-степ“ методологију испитивање про-
активне, реактивне и интерактивне транспарентности 169 локалних самоуправа у 
Србији. Резултати показују да су локалне самоуправе релативно транспарентне, али 
реактивност и интерактивност су далеко испод очекивања. 
 
 
У раду 2.7 се истиче да јавне набавке чине готово петину БДП ЕУ. Сходно томе, оне су 
добиле значајно место и код научника и код практичара у последњих неколико 
деценија, а посебан нагласак се у последње време ставља на начин мерења ефикасности 
на националном нивоу. Ипак, постојећа матрица се заснива искључиво на излазима, при 
чему се узима само део детерминанти које утичу на ефикасност. До сада је учињено 
веома мало у поређењу ефикасности улаза и излаза. Овај рад има за циљ да развије низ 
улазних и излазних одредница ефикасности јавних набавки и упореди ефикасност јавних 
набавки земаља чланица ЕУ. Резултати показују да се ефикасност заснована на анализи 
улаза и излаза значајно разликује од било које тренутне анализе ефикасности набавке. 
 
У раду 3.2 је обрађивана тема јавно-приватних партнерстава у сектору здравства на 
европском нивоу. Током последњих деценија, фискални притисци заједно са све већом 
потребом за пружањем квалитета здравствених услуга покренули су захтев за 
стварањем напредних модела финансирања здравствене заштите. Циљ рада је 
рангирање европских земаља и анализа разлога за слабу имплементацију јавно-
приватних партнерстава у неким од посматраних европских здравствених система. У 
студији су креиране три широке категорије ”екс-анте” критичних фактора успеха и 
развијено је 16 показатеља за њихово мерење. Европске земље рангиране су 
коришћењем методе ”Композитног индикатора удаљености”. Резултати указују на 
велике разлике у потенцијалима за спровођење јавно-приватних партнерстава. Након 
резултата, студија се фокусира на земље Јадранске регије (Србија, Хрватска и Словенија) 
и разматра потенцијале за имплементацију јавно-приватних партнерстава у овом 
региону.  
 
У раду 3.3 су испитивани утицаји друштвених медија на политичке кампање у Србији и 
део је шире студије о финансирању политичког живота у Србији. Наведено истраживање 
поставило је оквир за предлог нових методологија за мерење ефикасности ангажовања 
онлајн бирачког тела на друштвеним медијима Facebook и Twitter. Предложена 
методологија дефинисана у овом раду биће квантитативна анализа објављеног садржаја 
политичких партија у Србији као и основа за стратешки приступ у креирању дигиталних 
кампања. 
 
У раду 4.1 је приказана „трећа мисија“ универзитета. Један од најважнијих стубова треће 
мисије је трансформација од традиционалних према предузетничким универзитетима. 
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Ипак, још увек је тешко наћи недвосмислену и кохерентну дефиницију предузетничког 
универзитета, што ствара праву загонетку за проналажење главних фактора који 
олакшавају и покрећу предузетничке акције универзитета широм света. Циљ овог рада 
је да се испита и истражи однос између различитих одредница предузетничких 
универзитета на једној страни и предузетничког успеха српских универзитета са друге 
стране. Прво, студија поставља место теоријских основа главних покретача 
предузетничког успеха универзитета. Студија је испитала групу кључних фактора које 
покрећу предузетничке акције универзитета. Ове покретачке снаге су (1) стил 
управљања и лидерство универзитета, (2) институционални капацитети - финансијски, 
људски и организациони, (3) развој предузетништва у настави и учењу и (4) универзитет 
- пословни /спољни односи за размену знања. Након тога, студија говори о елементима 
предузетничког успеха универзитета. Главни закључци рада показују да су све претходно 
испитиване варијабле повезане са предузетничким успехом. Међутим, интензитет ове 
везе варира.  
 
У раду 5.1 се прави осврт на усвајање новог закона о финансирању локалне управе који 
је у том тренутку био у процедури Скупштине Србије. Аутори наводе да је циљ новог 
закона стварање јасних владиних прописа који ће дефинисати систем финансирања 
ентитета локалне самоуправе, а који ће такође створити окружење стабилности и 
предвидљивости у погледу планирања прихода приликом припреме буџета локалних 
самоуправа, као постизање вертикалне равнотеже при расподели прихода међу разним 
државним нивоима. Осим тога, ови циљеви огледају се у успостављању системског 
повећања учешћа јавних инвестиција у укупним трошковима локалних самоуправа и 
градова, као и у вертикалном салду у погледу расподеле прихода и надлежности на 
различитим државним нивоима. Посебан циљ рада је боље разумевање финансијских 
модела као што су јавно-приватна партнерства, која у Србији још увек нису усвојена у 
одговарајућој мери, али она која би могла потенцијално да допринесу проналажењу 
додатних извора за финансирање локалне управе. Да би се боље сагледали тренутни 
капацитети овог модела финансирања локалне управе у Србији, спроведено је 
истраживање током пролећа и лета 2016, на узорку од 150 испитаника. Резултати студије 
указују на веома мале кадровске и техничке капацитете локалне управе с обзиром на 
познавање и разумевање 
 
Рад који се односи на финансијску анализу продаје је рад под бројем 2.4 у коме се 
наводи да се од компанија очекује да осим генерисања економског раста и 
конкурентности у своје пословно одлучивање интегришу бригу о друштву и животној 
средини. Иницијативе корпоративне друштвене одговорности (КДО) заговарају се како 
би се утицало на перцепцију актера о корпоративној репутацији. Ова студија има за циљ 
да идентификује специфичне ставке друштвено одговорног пословања које повећавају 
репутацију и мере њихов појединачни утицај. Резултати показују да бројни елементи 
КДО-а утичу на репутацију предузећа. Штавише, интензитет ове везе варира за све 
ставке. Утврђене су значајне разлике између грађана и специфичних заинтересованих 
страна, као и међу различитим групама заинтересованих страна. Сем тога, студија је 
идентификовала умерени утицај старости и пола на однос између КДО-а и корпоративне 
репутације. Аутори наводе да резултати доприносе постојећем доказу о утицају КДО-а 
на репутацију предузећа. 
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V РЕЗИМЕ ПРИКАЗАНИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

У наредној табели је сублимиран приказ свих публикација др Милоша Милосављевића 
наведених у трећем поглављу овог реферата: 
 

Име и презиме: 
Др Милош 
Милосављевић 
доцент 

Звање у које се бира: 
Ванредни професор 

Ужа научна област: 
Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија 

Научне публикације 

Број публикација у којима је први 
или једини аутор 

Број публикација у којима је аутор, 
али није једини или први 

Пре последњег 
избора 

После последњег 
избора 

Пре последњег 
избора 

После последњег 
избора 

Поглавље у 
међународној 
монографији (М14) 

1 / 1 3 

Рад у водећем 
међународном часопису 
(М22) 

/ 2 2 / 

Рад у међународном 
часопису (М23) 

/ 1 3 3 

Рад у националном 
часопису међународног 
значаја (М24) 

/ 2 / / 

Рад у зборнику са 
међународног научног 
скупа објављен у целини 
(М33) 

2 6 3 3 

Поглавље у националној 
монографији (М45) 

/ / / 5 

Рад у водећем 
националном часопису 
(М51) 

2 / 7 1 

Рад у зборнику са 
националног научног 
скупа објављен у целини 
(М63) 

5 1 12 2 

Рад у зборнику са 
националног научног 
скупа објављен у изводу 
(М64) 

/ / 1 / 

 
 
VI ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
На основу увида у конкурсни материјал Комисија је закључила да др Милош 
Милосављевић, доцент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, 
испуњава у потпуности услове конкурса.  
 
Што се обавезних услова тиче: 

 Има научни степен доктора наука из уже научне области Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија за коју се бира; 

 Поседује вишегодишње искуство у самосталном обављању наставног рада на сва 
три нивоа студија на предметима из уже научне области Финансијски менаџмент, 
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рачуноводство и ревизија, како на Факултету организационих наука, тако и ван 
матичне институције; 

 У досадашњем наставном раду на студентским анкетама је добијао оцену изнад 
4,84, а у више наврата је био међу најбоље оцењеним предавачима на Факултету; 

 Има објављених 8 радова из категорије М20 од последњег избора у звање (2 рада 
из категорије М22, 4 рада из категорије М23 и 2 рада из категорије М24). Што се 
цитираности тиче, у индексној бази Scopus има укупно 36 цитата, од чега 26 
хетероцитата (h-index: 4), у ISI Web of Science индексној бази укупно 19 цитата, од 
чега 18 хетероцитата (h-index: 4) и на Google scholar цитатној бази укупно 152 
цитата; 

 Након избора у звање доцента учествовао је на 2 међународна пројекта (Еразмус 
+ бр. 610256-EPP-1-2019-1-IT- EPPKA2-CBHE-JP и Еразмус+ бр. 573534-EPP-1-2016-
1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) и на једном стратешком националном пројекту (бр. 
III47003). Пре избора у звање је учествовао на још 6 међународних пројеката 
(Темпус, СДЦ и ИПА); 

 Након избора у звање има објављен један уџбеник (ISBN: 978-86-7680-360-6) и 
један практикум (ISBN: 978-86-7680-350-7). Пре избора у звање има објављен још 
један уџбеник (ISBN 978-86-7680-271-5) и један практикум (ISBN 978-86-7680-328-
6) из области за коју се бира; 

 Има објављених 9 радова из категорије М33 од избора у претходно звање; 
 Има објављена 3 рада из категорије М63 од избора у претходно звање. 

 
Што се изборних услова тиче у области стручно-професионалног доприноса: 

 Био је члан организационог одбора 5 међународних научних конференција; 
 Био је ментор или члан комисија 85 радова основних, 56 радова мастер и активни 

је члан једне комисије на докторским академским студијама; 
 Од последњег избора је учествовао као администратор, предавач/истраживач 

или руководећи члан на 2 међународна и једном стратешком националном 
пројекту, као и на више стручних пројеката.  

 
Што се изборних услова тиче у области доприноса академској и широј заједници: 

 Члан је једне професионалне асоцијације из области за коју се бира; 
 Члан је органа управљања – Савета Факултета организационих наука 
 Активно је учествовао у наставним активностима ван студијских програма – ко-

руководилац је међународног такмичења у решавању пословних студија случаја 
– BBICC. Менторисао је бројне студентске тимове на међународним 
такмичењима у решавању пословних студија случаја. Руководио је пројектима 
студентских такмичења у сарадњи са организацијама из привреде и јавног 
сектора. Организовао је две Пролећне школе на ФОН-у; 

 Научни радови чији је коаутор су у 2 наврата награђивани као најбољи или 
најбољи у секцији на међународним конференцијама. 

 
Што се изборних услова тиче у области сарадње са другим високошколским, научно-
истраживачким установама: 

 Од последњег избора је учествовао као администратор, предавач/истраживач 
или руководећи члан на 2 међународна и једном стратешком националном 
пројекту, као и на више стручних пројеката; 
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 Наставу је изводио и ван матичне установе – на заједничком студијском програму 
Факултета организационих наука и Факултета за управу Универзитета у Љубљани 
од шк. 2017-18. до данас; 

 Члан је једне професионалне организације из области за коју се бира (EFA – 
European Finance Association); 

 Учествовао је у спровођењу заједничког студијског програма Менаџмент у управи 
која се спроводи са Факултетом за управу Универзитета у Љубљани (од шк. 2017-
18); 

 Био је предавач по позиву на једној међународној конференцији („Public Services 
and Autonomies in the Member States of the EU“, Будимпешта, 2017) и једној 
националној професионалној конференцији („Дани осигурања“, Аранђеловац, 
2018).  

 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 
Прегледом приложене документације Комисија је утврдила да се на конкурс у 

предвиђеном року пријавио један кандидат - др Милош Милосављевић. 

 

На основу анализе приложене документације о научним, стручним и педагошким 
компетенцијама и квалитетима кандидата, као и разматрања остварених резултата у 
ужој научној области Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, Комисија је 
закључила да кандидат др Милош Милосављевић испуњава све услове за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и 
ревизија прописане Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
Факултета организационих наука. 
 
Анализом научних, стручних и педагошких квалитета кандидата др Милоша 
Милосављевића, Комисија констатује да кандидат испуњава све услове прописане 
актима Универзитета и Факултета за избор у звање ванредног професора за ужу научну 
област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија. Кандидат поседује наставно 
искуство на предметима из уже научне области Финансијски менаџмент, рачуноводство 
и ревизија извођењем предавања на основним, мастер, специјалистичким и докторским 
студијама уз издате уџбенике који прате предмете из наведене уже научне области. 
Посебно се истиче висока оцена педагошког рада и награде које је кандидат добијао као 
најбоље оцењени наставник на Факултету организационих наука. Кандидат је активно 
радио на развоју научног подмлатка – био је ментор или члан комисије значајног броја 
завршних радова основних и мастер академских студија и члан је једне комисије за 
оцену и одбрану докторске дисертације.  
 
Др Милош Милосављевић има 11 радова на SCI/SSCI листи (од чега 6 након избора у 
звање), те више десетина других научних публикација, а активно је радио и као 
рецензент за међународне и домаће часописе и конференције. Уз то, кандидат је дао 
значајан стручни и друштвени допринос активним учешћем на осам међународних, 
једном националном научном и бројним националним стручним пројектима у области 
финансијског управљања.  
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Имајући у виду све претходно наведено, Комисија сматра да кандидат др Милош 
Милосављевић поседује изразите научне, стручне и педагошке квалитете и да испуњава 
све услове предвиђене законима и актима Универзитета и Факултета за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и 
ревизија. Сходно томе, Комисија предлаже да се доцент др Милош Милосављевић 
изабере за наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Финансијски 
менаџмент, рачуноводство и ревизија на одређено време од пет година, са пуним 
радним временом. 
 
У Београду, 23.07.2020. године 
 
 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
___________________________________________ 
Др Невенка Жаркић Јоксимовић, председавајућа 
Редовни професор Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду 
 
 
 
___________________________________________ 
Др Слађана Бенковић, члан 
Редовни професор Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду 
 
 
 
___________________________________________ 
Др Предраг Станчић, члан 
Редовни професор Економског факултета 
Универзитета у Крагујевцу 
 

 

 


