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ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Јове Илића 154, Београд 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

На основу одлуке Изборног већа Факултета организационих наука (у даљем тексту 
ФОН) 05-02 бр. 4/104-1 од 24.12.2020. 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 – председавајућа (ужа 
научна област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија); 

2. Др Весна Богојевић Арсић, редовни професор, ФОН – члан (ужа научна област 
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија); 

3. Др Слађана Бенковић, редовни професор, ФОН – члан (ужа научна област 
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија); 

4. Др Снежана Кнежевић, ванредни професор, ФОН – члан (ужа научна област 
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија); 

5. Др Предраг Станчић, редовни професор у пензији, 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: 

ИЗВЕШТАЈ 

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. 914-915 од 30.12.2020, са роком 
трајања од 15 дана, пријавио се један кандидат, доц. др Вељко Дмитровић, који је 
доставио сву документацију захтевану конкурсним позивом. 
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А. ДОЦ. ДР ВЕЉКО ДМИТРОВИЋ 

 

I ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Др Вељко Дмитровић је рођен 02.04.1977. године у Суботици. Запослен је на 
Факултету организационих наука Универзитета у Београду од 01.04.2007. године на 
Катедри за финансијски менаџмент и рачуноводство (раније нод називом Катедра за 
финансијски менаџмент). 

 

II СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Вељко Дмитровић је основну школу (носилац Вукове и других диплома) и Гимназију 
„Светозар Марковић“ (друштвено-језички смер) са одличним успехом завршио у 
Суботици. Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду (смер 
Маркетинг) уписао је 1996. године. Дипломирао је 2001. године са просечном оценом 
студирања 8,73 и оценом 10 на дипломском раду на тему: „Утицај промотивних порука 
на диференциране сегменте потрошача“. Мастер рад на тему „Финансијско 
извештавање у здравству“ одбранио је 2008. године оценом 10 на Факултету 
организационих наука (Универзитет у Београду) – смер Менаџмент - модул 
Финансијски менаџмент. Други мастер рад на тему: „Визуелни аспекти дизајна 
производа“ одбранио је 2009. године оценом 10 на Економском факултету у Суботици 
(Универзитет у Новом Саду) смер Маркетинг менаџмент. Докторирао је 9. новембра 
2015. године на Факултету организационих наука (студијски програм: Информациони 
системи и менаџмент, студијско подручје: Менаџмент), Универзитет у Београду, 
одбранивши рад на тему „Интелектуални капитал као стратешка перформанса 
организације“ у области финансијског менаџмента и рачуноводства, под менторством 
проф. др Невенке Жаркић Јоксимовић, те тиме стекао звање Доктор наука – 
организационе науке. 

Докторска дисертација: 
 Назив установе: Факултет организационих наука, 
 Место и датум одбране: Београд, 09.11.2015. 
 Наслов дисертације: Интелектуални капитал као стратешка перформанса 

организације, 
 Ментор: проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, 
 Студијски програм: Информациони системи и менаџмент 
 Студијско подручје: Менаџмент 

 
 
 



 

 

РАДНО И НАСТАВНО ИСКУСТВО 
 
Поред редовног школовања радио је као стални сарадник градских недељника (1992 – 
2001.), у прес центрима међународних филмских и позоришних фестивала (1994 – 
2001.), а након тога као сарадник на локалним и регионалним телевизијским медијима 
(2003 – 2007.). 

У фебруару 2002. године запослио се у а.д. „Фиделинка” Суботица где после 
приправничког стажа (сектор за увођење и примену система квалитета, служба 
малопродаје и служба набавке) прелази у службу продаје и маркетинга у Суботици где 
ради до 2006. године, када прелази у Пословну јединицу Београд, у службу маркетинга. 

У априлу 2007. године запослио се на Факултету организационих наука у Београду у 
звању сарадник у настави, где изводи вежбе на другој години основних студија на 
предметима Рачуноводство, Финансијски менаџмент и рачуноводство и на четвртој 
години на предмету Анализа финансијских извештаја. На дипломским мастер 
студијама је ангажован на предметима Анализа финансијских извештаја, Финансијски 
менаџмент, Вредновање предузећа и Управљање кључним купцима. Ангажован је на 
програму Факултета организационих наука „Настава на даљину“ на предмету 
Финансијски менаџмент и рачуноводство. Током рада на факултету посветио се 
научно-истраживачком раду и развоју дисциплина за које је биран у звање, као и 
личном усавршавању на пољу унапређења педагошког рада. 

Кандидат је ангажован као ментор у оквиру студентске рачуноводствене секције и 
радио је са тимовима који су имали значајне резултате на међународним такмичењима. 
На Мини рачуноводственој олимпијади, одржаној у Бања Луци 2013. године, тим ФОН-
а је остварио треће место у укупном пласману, а два члана тима ФОН-а су и у 
појединачној конкуренцији били трећепласирани (освојене три бронзане медаље 
укупно). Такмичиле су се екипе студената економских и менаџмент 
факултета/факултета за организацију из република бивше СФРЈ. 

Од 2012. до 2015. био је члан Савета Факултета организационих наука. 

Априла 2016. године почиње са радом у звању доцента на Факултету организационих 
наука, те поред вежби изводи и предавања на предметима Рачуноводство и 
Финансијски менаџмент и рачуноводство на другој години основних студија. Такође 
изводи наставу и на изборним предметима на четвртој години Анализа финансијских 
извештаја, Вредновање предузећа, Анализа финансијских извештаја и вредновање 
предузећа. 

 Од летњег семестра академске 2015/2016. изводи наставу на енглеском језику на 
предмету Финансијски менаџмент и рачуноводство, а од академске 2016/2017. и у 
зимском семестру на предмету Рачуноводство. 

На мастер нивоу студија изводи наставу на предметима Евалуација пословних 
перформанси и вредновање предузећа, Анализа финансијских извештаја, Ревизија у 
јавном сектору, Евалуација финансијских перформанси, Предузетничко рачуноводство 
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и финансије, Порески модалитети и пословне стратегије, Управљање кључним 
купцима, Менаџерске финансије, и Финансије јавног сектора. 

На докторским студијама Факултета организационих наука на покривености наставе је 
на предметима Финансијски менаџмент – одабрана поглавља на студијском програму 
Информациони системи и квантитативне методе, и Стратегијски финансијски 
менаџмент на студијском програму Менаџмент. 

Коаутор је уџбеника Рачуноводство који се користи као наставни материјал на другој 
години основних студија на свим студијским програмима на предметима 
Рачуноводство и Финансијски менаџмент и рачуноводство. Коаутор је скрипте 
Евалуација финансијских перформанси која се користи као наставни материјал на 
истоименом предмету на мастер нивоу студија и поглавља у практикуму Финансијски 
менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство који се користи као материјал за 
припрему пријемног испита на студијском програму Финансијски менаџмент, контрола 
и менаџерско рачуноводство на мастер академским студијама на Факултету 
организационих наука.  

Био је члан Већа (заменик) студијских програма мастер академских студија од 10. 
октобра 2018. године (двогодишњи мандат), а у новом сазиву од 21.10.2020. је такође 
члан (заменик). Од 16. новембра 2020. године је заменик члана Комисије студијског 
програма на мастер студијама Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 
рачуноводство. 

Кандидат др Вељко Дмитровић је у претходном петогодишњем периоду значајно 
допринео раду међународне коференције SymOrg која се одржава сваке друге године. 
Тако је 2016. године био задужен за вођење финансија конференције, и за део 
организације (члан Техничког одбора XV међународне конференције SymOrg, 
Златибор); 2018. године за вођење финансија конференције, за део организације, и за 
рецензије радова (члан Организационог одбора XVI међународне конференције 
SymOrg, Златибор); а 2020. године био је задужен за вођење финансија конференције, и 
за рецензије радова (члан Организационог одбора XVII међународне конференције 
SymOrg, онлајн режим). 
 
Учествовао је у изради брошуре након успешно одржане XVI међународне 
конференције SymOrg 2018. године “Doing Business in the Digital Age – Challenges, 
Approaches, and Solutions“ у тиму са доц. др Милошем Милосављевићем и MSc 
Драганом Ивановић. Издавач је био Факултет организационих наука Универзитета у 
Београду, а уреднице су биле проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић и проф. др Сања 
Маринковић.   
 
У претходном периоду активно је учествовао у бројним организационим активностима 
ФОН-а. Био је модератор на презентацијама изборних предмета за седми и осми 
семестар на основним студијама од школске 2015/2016. године за студијску групу 
Менаџмент закључно са школском 2018/2019. годином. Такође је био модератор на 
презентацијама тема за дипломске радове за студијску групу Менаџмент.  



 

 

 
Битно је напоменути да је учествовао и као рецензент за часописе Economic Research – 
Ekonomska istraživanja, Management – Journal od Sustainable Business and Management 
Solutions in Emerging Economies; Organizations and Markets in Emerging Economies; 
EBER Entrepreneurial Business and Economics Review; Management – international journal 
of Faculty of Economics Split; и European Project Management Journal.     
 
У претходном периоду учествовао је у активностима рецензирања радова на 
конференцијама које организује ФОН - SymOrg и SPIN; али и на конференцијама чији 
су организатори факултети у иностранству: CECIIS – конференцију Факултета за 
организацију и информатику Вараждин, Универзитета у Загребу; и конференције 
Економског факултета Универзитета у Осијеку: Economy of Eastern Croatia – Vision and 
Growth – GIH Symposium; и International Scientific Symposium “Region, Entrepreneurship, 
Development“, Faculty of Economics, University of Osijek. 
 

Члан је Одбора Алумни клуба FINAC од његовог формирања у јануару 2020. године. 
 

НАСТАВНО ИСКУСТВО ВАН МАТИЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЛИ У САРАДЊИ 
СА МАТИЧНОМ ИНСТИТУЦИЈОМ 
 
Након избора у последње звање: 
 
На Факултету за организацију и информатику у Вараждину, Универзитета у Загребу 
(Хрватска), одржао је позивно предавање 24. априла 2017. године. 
Преко ERASMUS+ размене наставног особља у јуну 2017. године био је на Козмински 
универзитету (Kozminsky University) у Варшави (Пољска) у трајању од седам дана, а 
октобра 2017. године био je на Економском факултету Универзитета у Ријеци 
(Хрватска) такође у трајању од седам дана.  

Ангажован је на Економском факултету Универзитета у Ријеци (Република Хрватска) 
као суносилац (гостујући предавач) на предметима Accounting и SME's Accounting, који 
се изводе на додипломским студијама у оквиру смера International Business од школске 
2018/2019. године.  

На Међународној конференцији која се одржавала у Будимпешти (Мађарска) одржао је 
позивно предавање на тему Understanding Company Value: Reporting Intellectual Capital 
26. новембра 2019. године (International Academic Institute – IAI Academic Conference, 
Corvinus University, Budapest, Hungary). 

Учествовао је у извођењу семинара на Факултету организационих наука Заштита у 
корпоративном сектору од преварних радњи у финансијским извештајима – 
практичан приступ (2018-2019.). 
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Пре избора у последње звање: 
 
Учествовао је у наставном тиму програма Војне академије и Факултета организационих 
наука – предмети Финансијско рачуноводство, Финансијски менаџмент и Управљачко 
рачуноводство, 2008/2009; 2009/2010; семинарима „Управљање финансијама у 
здравству”, ФОН, 2009-2014; програму за преквалификацију војног кадра „PRISMA” 
(Programme for Ressetlement in Serbia and Montenegro Army) у организацији Факултета 
организационих наука Београд, 2008; на специјалистичким студијама у организацији 
Факултета организационих наука (области финансијско рачуноводство, менаџерско 
рачуноводство, финансијски менаџмент, израда бизнис планова): Менаџмент у 
здравству, Менаџмент у фармацији и Менаџмент у образовању је изводио наставу. 
Такође је учествовао у спровођењу курсева и семинара Управљање финансијама у 
фармацији, Израда бизнис плана у функцији стратешког развоја здравствене установе 
(Секретаријат за здравство, 2009.), Управљање новчаним токовима у фармацеутским 
компанијама (2014.), Менаџмент јавних набавки (2013-2014.) и Менаџмент људских 
ресурса и вредновање интелектуалног капитала (2014.), Управљање трошковима у 
здравству (2015.) и Управљање трошковима и финансијско извештавање у здравству 
(2015.).  

 
ОБУКЕ И УСАВРШАВАЊА 
 
Након избора у последње звање: 

У оквиру ERASMUS + пројекта Re@WBC – Enhancement of HE research potential 
contributing to further growth of the WB region, учествовао је у радионици на тему: „Који 
су најчешћи изазови у раду са студентима и како се могу превазићи?“. Радионицу је 
одржала др Невена Буђевац, доцент Учитељског факултета Универзитета у Београду, 
14. марта 2019. године у Ректорату Универзитета у Београду. 

Учествовао је у програму обуке ЕМI у оквиру пројекта Интернационализација високог 
школства – Студирај и Србији у организацији Ректората Универзитета у Београду. 
Обука је одржана за наставнике Универзитета у Београду који изводе наставу на 
енглеском језику, или који се припремају за тај процес (октобар 2019 – јануар 2020.). 

 
Пре избора у последње звање: 
 
Усавршавао се и путем похађања курсева и учешћа на семинарима и пословним 
школама: Intellectual Property Marketing and Valuation, WIPO (World International 
Property Organization) & Завод за интелектуалну својину Републике Србије, октобар 
2015; European Patent Academy Seminar AW28-2014 Train the trainer: teaching IP with the 
Academy teaching material, European Patent Office & Завод за интелектуалну својину 
Републике Србије, децембар 2014; Trainings for higher education institutions: 
Strenghtening the role of evidence-informed policy and strategic decision making at 
universities, Ректорат Универзитета у Београду, април 2013; Финансијски успех и 



 

 

финансијски скрипт, психодрамска и ТА радионица, Психополис институт & 
Психолошко саветовалиште RAIP-TELOS, децембар 2011; Аsее, Анализа финансијских 
извештаја, Београд, 2010; Пословна школа Блед, IМТА, International Management 
Teachers Academy, Faculty Development Program, Certificate on Finance (издат од стране 
Central and East European Management Association - CEEMAN), Блед (Словенија) јун 
2009; Курс Методика наставе, Топола, октобар 2008; Case Method Teaching ECCH: 
Bringing the Real World into the Classroom, октобар 2007, Београд; Курсеви Успешан рад 
са клијентима и Технике продаје, Skills Београд, септембар 2005, Палић; семинар у 
организацији Portland State University и Економског факултета у Суботици (Strategic 
Management, Cost Management, Financial Forecasting, International Negotiation), октобар 
2002 - децембар 2003, Суботица. Члан је European Economic Association, и International 
Management Teachers Academy Alumni Association. 

 

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 

Након избора у последње звање: 

Учествовао је у FINAC пројекту(ERASMUS+ пројекат FINAC: FINancial management, 
Accounting and Curricula development for capacity building of public administration - 
FINAC пројекат је финансиран од стране Европске комисије, Број пројекта: 573534-
EPP-1-2016-1-RS-EPPK2-CBHE-JP (2016-2563/001-001), Извођач пројекта, Универзитет 
у Београду, Координатор: проф. др Слађана Бенковић, Београд, 2016-2019). У саставу 
радногтима присуствовао је пројектним конфренцијама које су се одржвале након 
KICK OFF сусрета у Београду 2016. године – Економски факултет, Универзитета у 
Сплиту, Хрватска (јун 2017. и мај 2019.); Uni Marconi University (Universita degli Studi 
Guglielmo Marconi) у Риму, Италија (септембар 2017. и децембар 2018.), Matej Bel 
University, Бањска Бистрица, Словачка (децембар 2017.); Економски факултет 
Универзитета у Брну, Словачка (фебруар 2018.); Универзитетима у Скадру и Тирани – 
Universiteti i Shkodrȅs “Luigj Gurakuqi“ и European University of Tirana (август 2019.). 
 
Од 2020. године учествује у ERASMUS+ пројекту ТРУСТ: Financial Technology and 
digital innovation to modeRnise and develop cUrricula of VietnameSe and Philippines 
UniversiTies – TRUST, пројекат је финансиран од стране Европске комисије, 
координатор пројекта је the Università degli Studi Guglielmo Marconi, координатор 
испред партнерске установе (Универзитета у Београду) је проф. др Слађана Бенковић, 
Београд, 2020- 2023. 
 
Учесник је ERASMUS+ пројектa U-SIA: University to Society Innomediaries in Albania: 
Co-Production of knowledge and research that matters – U-SIA, који је финансиран од 
стране Европске комисије, координатор пројекта јеthe Mediterranian University in 
Albania, координатор испред партнерске установе (Универзитета у Београду) је проф. 
др Слађана Бенковић, Београд, 2021- 2024. 
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Пре избора у последње звање: 

Учествовао је у следећим пројектима: EVLIA – Претварање добрих идеја у реалност – 
коришћење интелектуалних добара за финансирање МСП у југоисточној Европи 
Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE, 
Привредна комора Београд (2013 - 2014); Spring  School 012, April, 2012, Faculty of 
Organizational Sciences; Spring  School 011 – Entrepreneur’s reputation in digital age, 21-25 
March, 2011, Faculty of Organizational Sciences; Мерење и унапређење пословних 
перформанси пословног система, Факултет организационих наука у Београду, 
2011/2012; TEMPUS пројекат, предмет Управљање финансијама и управљачко 
рачуноводство, 2011; Обука за менаџмент у здравству – Health Management Training in 
Serbia, Пројекат финансиран од стране Европске уније – Трошкови здравствене 
заштите, 2011; Унапређење начина обрачуна цене коштања производа (залиха) у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима у Заводу за израду новчаница 
и кованог новца Народне банке Србије, Београд, Топчидер, 2008; Примена 
међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – Основа за обезбеђење квалитета 
Факултета организационих наука, Подсистем финансија, септембар 2007-2009. 

 
ПЕДАГОШКИ РАД 
 
Након избора у последње звање: 
 

Школске 2016/2017. године у категорији наставника је заузео треће место (4,91) у 
зимском семестру за предмет Рачуноводство (студијска група Менаџмент).  

Сагледавајући извештаје о предметима, где се оцена педагошког рада сублимира са 
предметним колегама, школске 2016/2017. године у зимском семестру је предмет 
Рачуноводство (средњи узорак: 50 – 150) био трећепласирани; школске 2017/18. године 
у летњем семестру је предмет Финансијски менаџмент и рачуноводство (већи узорак: 
преко 150) био пласиран на четвртом месту; школске 2018/2019. године у летњем 
семестру је предмет Финансијски менаџмент и рачуноводство (већи узорак: преко 150) 
био другопласиран, као и Финансијски менаџмент и рачуноводство (на енглеском 
језику – мањи узорак). Кандидат је на основним студијама ангажован на два обавезна 
предмета (на српском и енглеском језику), тако да изводи наставу на свим студијским 
групама, и на изборном предмету, те је због тога приказан распон оцена из 
документације која је била доступна: 2015/16: 4,91 – 4,92; 2016/17: 4,92 – 4,97; 2017/18: 
4,82 – 4,88; 2018/19: 4,8 – 4,95. 

Оцене за сваки семестар су приложене уз пријаву на конкурс. 

На основним студијама био је ментор у изради пет дипломских радова, девет пута је 
био први члан комисије, а двадесет и један пут други члан комисије, укупно тридесет и 
пет пута. Док је на мастер нивоу студија био двадесет и седам пута ментор за израду 
завршног рада, двадесет и два пута је био први члан комисије, а шеснаест пута други 
члан комисије – укупно је у комисијама био шездесет и пет пута. 



 

 

Био је члан комисије на приступном предавању за избор у звање доцента на Факултету 
за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу, 2016. године. 
 
Пре избора у последње звање:  
 
На званичним анкетама студената оцењен је високим оценама. По резултатима анкета 
студената у зимском семестру школске 2008/2009. године у конкуренцији наставника и 
сарадника је заузео четврто место за извођење вежби за предмет Рачуноводство (смер 
Менаџмент), док је исте школске године у летњем семестру за предмет Финансијски 
менаџмент и рачуноводство (смерови Информациони системи и технологије, 
Управљање квалитетом и Операциони менаџмент) био рангиран на седмом месту. 
Школске 2012/2013. године, у летњем семестру, у конкуренцији асистената заузео је 
пето место за предмет Финансијски менаџмент и рачуноводство (смерови 
Информациони системи и технологије, Управљање квалитетом и Операциони 
менаџмент), школске 2013/2014. треће место у зимском семестру за предмет 
Рачуноводство, и седмо место у летњем семестру за предмет Финансијски менаџмент и 
рачуноводство. Био је члан комисије у четрдесетак одбрана дипломских радова. 
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

 2007. године изабран је у звање сарадника у настави за ужу научну област 
Финансијски менаџмент на Факултету организационих наука, Универзитета у 
Београду. 

 2008. године изабран је  други пут у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Финансијски менаџмент на Факултету организационих наука, Универзитета 
у Београду. 

 2009. године изабран је у звање асистента за ужу научну област Финансијски 
менаџмент на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. 

 2012. године други пут је изабран у звање асистента за ужу научну област 
Финансијски менаџмент на Факултету организационих наука, Универзитета у 
Београду. 

 Од 2015. године ради у звању стручног сарадника у Центру за развој финансијских 
тржишта  на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. 

 2016. године изабран је у звање доцента за ужу научну област Финансијски 
менаџмент, рачуноводство и ревизија на Факултету организационих наука, 
Универзитета у Београду. 

 
 

Говори, чита и пише енглески језик. Служи се италијанским, немачким, македонским и 
мађарским језиком. Користи програмски пакет MS Office и интернет. Члан је црквеног 
хора. 
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III ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

 

Доц. др Вељко Дмитровић је самостално и у сарадњи са другим ауторима објавио већи 
број научних и стручних радова, чији је преглед (категоризован према препорукама 
министарства надлежног за науку) дат у наставку: 

 

1. ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 

Докторска дисертација (М70) 

1.1.1. Дмитровић, В: Интелектуални капитал као стратешка перформанса 
организације, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 
2015. 

 

Приступни рад 

1.1.2. Дмитровић, В: Интелектуални капитал као стратешка перформанса 
организације, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 
2014. 

 

Мастер рад 

1.1.3. Дмитровић, В: Визуелни аспекти дизајна производа, Економски факултет 
Суботица, Универзитет у Новом Саду, 2009. 

1.1.4. Дмитровић, В: Финансијско извештавање у здравству, Факултет 
организационих наука, Универзитет у Београду, 2008. 

 

2. НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

2.1. Поглавље у монографији међународног значаја (М10): 
 
Након избора у последње звање: 
 

2.1.1. Knežević, S., Mitrović, A., Dmitrović, V., The role of internal audit in public 
sector on the basis of the Republic of Serbia, Public risk management. Tom 1, 
Perspective of theory and practice/edited by Piotr Tworek, Józef Myrczek, 
Publishing House of University of Economics, pp. 207-217, Katowice, Poland, 
2016, ISBN 978-83-7875-330-8 COBISS.SR-ID 515611290, УДК 657.6  (М14) 

 
Пре избора у последње звање: 
 

2.1.2. Krsmanović, M; Đurić, M; Dmitrović, V., 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, 



 

 

Vol. 248: 111-117, 2012, ISBN 978-3-642-31799-6, DOI 10.1007/978-3-642-
31800-9_12 (М 14) 

 

2.2. Радови у научном часопису међународног значаја (М20): 
 
Након избора у последње звање: 
 

2.2.1. Milosavljević, M., Spasenić, Ž., Benković, S., Dmitrović, V., Participatory 
Budgeting in Serbia: Lessons Learnt from Pilot Projects, Lex Localis – Journal 
of Self-Government, Vol. 18, No 4 (2020), DOI: 
https://doi.org/10.4335/18.3.999-1021(2020) (М23) 

2.2.2. Spasenić, Ž., Benković, S., Dmitrović, V., Potentials for Improving Financial 
Management Capacities in Serbian Public Administration, Lex Localis - Journal 
of Local Self-Government, Vol. 17, No. 3, pp. 435-451, July 2019. 
http://dx.doi:10.4335/17.3.435-451 (M 23=3, IF2017=0,65) (М23) 

2.2.3. Knežević, S., Mandić, К., Мitrović, А., Dmitrović, V., Delibašić, B., An 
FAHP-TOPSIS framework for analysis of the employee productivity in the 
Serbian electrical power companies, Management, 2017, ISSN 1820-0222. 
English ed., 22(2):47-60, doi: 10.7595/management.fon.2017.0011 (М24) 

 
Пре избора у последње звање: 
 

2.2.4. Marković, M; Knežević, S; Brown, A; Dmitrović, V., Measuring the 
Productivity of Serbian Banks Using Malmquisit Index, Management, No. 76, 
Belgrade, 2015. UDC: 005.336.1:336.71(497.11) 005.31, 
DOI:10.7595/management.fon.2015.0022 (М 24) 

2.2.5. Dmitrović, V; Dobrota, M; Knežević, S., A Statistical Approach to Evaluating 
Bank Producticity, Management, No. 75, Belgrade, 2015. UDC: 
005.61:336.71(497.11) 005.311.121, DOI:10.7595/management.fon.2015.0010 
(М 24) 

 
 

2.3. Радови објављени у зборницима са скупова међународног значаја (М30): 
 
Након избора у последње звање: 
 

2.3.1. Dmitrović, V., Čičak, J., Obradović, T., Accounting in Digital Environment, 
SymOrg 2020, XVII International Symposium – Business and Artifical 
Inteligence, Faculty od Organizational Sciences, September 7-9, 2020. ISBN 
978-86-7680-385-9 http://symorg.fon.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/2020/10/SYMORG-PROCEEDINGS-FINAL-2020.pdf (М33) 

2.3.2. Dlačić, J., Dmitrović, V., Damnjanović, V., Saradnja u projektima sa ključnim 
kupcima – važnost uticaja percipirane vrednosti u razvoju onosa (Collaboration 
in Projects with Key Accounts – Recognizing the Impact of Perceived Value in 
Relationship Development), XXIV International Congress on Project 
Management “Hybrid Project Management: The Imperative of the Future“, 
Zbornik radova, 7-9.5.2020, ISBN 978-86-86385-18-5, COBISS.SR-ID 
23540233, p. 67-73. (М33) 

2.3.3. Čular, M., Dmitrović, V., Benković, S., Is there a link between GRI disclosure 
and financial performances?, 18th International Conference on Operational 
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Research, Croatian Operational Research Society, University of Zagreb, Faculty 
of Economics & Business, 2020, ISSN 1849-5141, UDC 519.8. (М 34) 

2.3.4. Dmitrović, V., Understanding Company Value: Reporting Intellectual Capital, 
International Academic Institute – IAI Academic Conference, Corvinus 
University, Budapest, Hungary, 2019. (M 32) 

2.3.5. Kneževic, S.,  Milojičić, M., Dmitrović, V., Srebro, B., Fraudulent Financial 
Reporting and Management Integrity, 4th IAI International Academic 
Conference in Rome 2019. (M34) 

2.3.6. Spasenić, Ž., Benković, S., Dmitrović, V., Project finance capability of 
homebuilding in the Republci of Serbia, Advances in Economics, Business and 
Management Research, Volume 108, Atlantis Press, 5th IPMA SENET Project 
Management Conference SENET, 2019, pp. 98-104, 
https://dx.doi.org/10.2991/senet-19.2019.17, 2019. (M33) 

2.3.7. Obradović, T., Dmitrović, V., Kuzmanović, M., Financial Performance 
Indicators: The Impact of Company's Lifetime and Industry Type, 5th IPMA 
SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in 
Economics, Business and Management Research, volume 108, 2019. (M33) 

2.3.8. Maravić, Lj., Dmitrović, V., Obradović, T., Why Nonfinancial Reporting 
Matters?, 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), 
Advances in Economics, Business and Management Research, volume 108, 
2019. (M33) 

2.3.9. Spasenić, Ž., Benković, S., Dmitrović, V., Izazovi projektnog finansiranja u IT 
industriji, XXIII Međunarodni kongres iz upravljanja projektima – Projektni 
menadžment i industrija 4.0, Beograd (60-64), 2019. (M33) 

2.3.10. Dmitrović, V; Maravić, Lj; Obradović, T., Nefinansijsko izveštavanje u eri 
Četvrte industrijske revolucije, XXIII Međunarodni kongres iz upravljanja 
projektima – Projektni menadžment i industrija 4.0, Beograd, 2019. (102-106) 

2.3.11. Vasicek, D., Dmitrovic, V., Cicak, J., Accounting of Cryptocurrencies Under 
IFRS, 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – 
Vision and Growth, 2019, pp. 550-563. 

2.3.12. Dmitrović, V., Simeunović, B., Knežević, S., Establishing a System for 
Intellectual Capital Measuring and Reporting, HARC Hawai'i Accounting 
Research Conference, University at Hawai'i at Manoa, Honolulu, 2018. (M33) 

2.3.13. Obradović, T; Dmitrović, V. „Neurofinansije: Neizostavni faktor u 
investicionom odlučivanju“, IPMA 2018. (M33) 

2.3.14. Obradović, T., Latinović, M., Dmitrović, V., He who dares wins: 
Neurofinance approach to financial decision-making, XVI International 
Symposium SymOrg 2018 – Doing Business in the Digital Age: Approaches, and 
Solutions. Zlatibor 07-10 June 2018: University of Belgrade, Faculty of 
Organizational Sciences. ISBN 978-86-7680-363-1. (M33) 

2.3.15. Kahrović, E., Dmitrović, V., Šabotić, Z., Public management: Comparative 
analysis of the application of the participative budget concept in the countries of 
former Yugoslavia, XVI International Symposium SymOrg 2018 – Doing 
Business in the Digital Age: Approaches, and Solutions. Zlatibor 07-10 June 
2018: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences. ISBN 978-86-
7680-363-1. (M33) 

2.3.16. Dmitrović, V., Obradović, T., Latinović, M., (Ne)finansijsko izveštavanje, XXI 
Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Razvoj projektnog 
menadžmenta – savremene tendencije i metodologije“ YUPMA, 2-4 jun 2017, 
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пројектног менаџмента YUPMA 2012. «У сусрет економији знања – 
управљање пројектима знања», Златибор, Србија, мај 2012, 120-124. ISBN: 
978-86-86385-09-3. (М 63) 

2.6.15. Obradović, T., Latinović, M., Dmitrović, V., Upravljanje portfoliom obveznica: 
pasivne strategije, SPIN, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011. (М 63) 

2.6.16. Dmitrović, V., Obradović, T., Latinović, M., Izvori i merenje intelektualnog 
kapitala, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Projektni 
menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnosti“, Zlatibor, jun, 2011. (240-244) (М 
63) 

2.6.17. Obradović, T., Dmitrović, V., Latinović, M., Finansijska ocena projekata: 
izazovi određivanja diskontne stope, XV Internacionalni simpozijum iz 
projektnog menadžmenta „Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i 
mogućnosti“, Zlatibor, jun, 2011. (115-119) (М 63) 

2.6.18. Obradović, T., Dmitrović, V., Kuzmanović, M., Projektno finansiranje: 
pretpostavke i opravdanost, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog 
menadžmenta “Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo”, 
Zlatibor, Srbija, 14-16. maj 2010. (М 63) 



 

 

2.6.19. Obradović, T., Dmitrović, V., Strateško upravljačko računovodstvo – put za 
izlazak iz krize, VII skup privrednika i naučnika, Beograd, Fakultet 
organizacionih nauka “Operacioni menadžment i globalna kriza”, novembar 
2009, (549-556), ISBN 978-86-7680-202-9 (М 63) 

2.6.20. Obradović, T., Dmitrović, V., Kuzmanović, M., Upravljanje troškovima 
projekta putem obračuna troškova po aktivnostima, XIII Internacionalni 
simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Srbija, 6-8. jun 2009, (83-87), 
ISBN 978-86-86385-04-8 (М 63) 

2.6.21. Benković, S; Milosavljević, M;  Dmitrović, V., Upravljanje finansijama 
stvaranjem dodate vrednosti, YUPMA, Internacionalni simpozijum iz 
projektnog menadžmenta:“Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi”, 
Zlatibor, 06.-08.06.2009, Zbornik  radova, str. 78-82. ISSN: 078-86-86385-04-8 
(М 63) 

2.6.22. Obradović, T., Dmitrović, V., Kuzmanović, M., Modeli diskontovanih novčanih 
tokova: pretpostavke i implikacije, XII Internacionalni simpozijum iz 
upravljanja projektima, YUPMA, Zlatibor, 2008. (М 63) 

2.6.23. Andrić, T., Kuzmanović, M., Dmitrović, V., Analiza rizika investicionog 
projekta, XI Internacionalni simpozijum iz upravljanja projektima, YUPMA, 
Zlatibor 2007. (М 63) 

 

Подаци везани за индекс квалитета: 
Индикатор 1 – Цитираност: 
 
Коришћене базе цитираности:  Google Академик 
Укупна цитираност: Све: 57 (h-indeks 5; i10-indeks – 1) 

Od 2015: 48 (4; 1) 
2020: 11 цитата 

 

3. СТРУЧНИ РАДОВИ, СТУДИЈЕ, ПАТЕНТИ И ПРОЈЕКТИ  

Након избора у последње звање: 

3.5.1. Учествовао је у FINAC пројекту (ERASMUS+ пројекат FINAC: FINancial 
management, Accounting and Curricula development for capacity building of 
public administration – FINAC, 2016-2020. Циљ пројекта је био јачање 
капацитета јавне администрације, и изнедрио је мастер програм.  

3.5.2. Од 2020. године учествује у ERASMUS+ пројекту ТРУСТ: Financial 
Technology and digital innovation to modeRnise and develop cUrricula of 
VietnameSe and Philippines UniversiTies – TRUST, 2020-2023. Циљ пројекта 
је повећање квантума знања о финансијским технологијама. 

3.5.3. Учесник је ERASMUS+ пројектa U-SIA: University to Society Innomediaries 
in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters – U-SIA, 
који је финансиран од стране Европске комисије, 2021-2024. 

 

Пре избора у последње звање: 

3.5.4. EVLIA – Претварање добрих идеја у реалност – коришћење 
интелектуалних добара за финансирање МСП у југоисточној Европи 



 

20 

(Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing 
SMEs in SEE), Привредна комора Београд (2013 - 2014);  

3.5.5. Spring  School 012, April, 2012, Faculty of Organizational Sciences;  
3.5.6. Spring  School 011 – Entrepreneur’s reputation in digital age, 21-25 March, 

2011, Faculty of Organizational Sciences;  
3.5.7. Мерење и унапређење пословних перформанси пословног система, 

Факултет организационих наука у Београду, Факултет организационих 
наука, 2011/2012;  

3.5.8. TEMPUS пројекат, предмет Управљање финансијама и управљачко 
рачуноводство, учешће у наставном тиму за едукацију, 2011;  

3.5.9. Обука за менаџмент у здравству – Health Management Training in Serbia, 
Пројекат финансиран од стране Европске уније – Трошкови здравствене 
заштите, учешће у наставном тиму за едукацију, 2011; 

3.5.10.  Унапређење начина обрачуна цене коштања производа (залиха) у складу 
са Међународним рачуноводственим стандардима у Заводу за израду 
новчаница и кованог новца Народне банке Србије, Београд, Топчидер, 2008;  

3.5.11. Примена међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – Основа за 
обезбеђење квалитета Факултета организационих наука, Подсистем 
финансија, Факултет организационих наука, септембар 2007-2009. 

 

IV ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

Приказ завршног рада – докторске дисертације 
 

Налов дисертације је Интелектуални капитал као стратешка перформанса 
организације. Дисертација је написана на 378 страна, има 46 табела, 39 слика и 290 
литературних навода. 

Проблематика анализирана у оквиру докторске дисертације односи се на могућност 
адекватног утврђивања, вредновања и имплементације интелектуалног капитала као 
стратешке перформансе организације у додатном извештају ради што целовитијег и 
објективнијег финансијског извештавања организација и за реалније утврђивање 
перформанси, што у крајњој линији подиже ниво квалитета пословног одлучивања. 
Последњих година процес глобализације пословања у свету намеће потребу за 
хармонизацијом рачуноводства, а самим тим и хармонизацијом финансијског 
извештавања. Основу финансијског извештавања кроз процес светске хармонизације 
изискује примена Међународних рачуноводствених стандарда/Међународних 
стандарда финансијског извештавања. Поменуто захтева континуелно побољшавање 
квалитета рачуноводствених информација за велики број корисника у функцији 
презентовања што верније слике пословних перформанси организација. Управо стога, 
требало би много више пажње посветити информацијама, људским ресурсима, 
динамичним променама у техници и технологији, израженој конкуренцији, 
истраживању и слично, ради обезбеђивања релевантних информација које би требало 
да представљају информациону платформу која се користи код оптимизације интерних 
и екстерних ресурса организација. Крајњи циљ је постизање ефикаснијег раста и 
развоја како саме организације, тако и привреде у целини. Веома турбулентно 



 

 

окружење иницира да се финансијски извештаји учине кориснијим и информативнијим 
за различите интересне групе. 

Најзначајнији утицај на успешност пословања организација и привређивање чине људи 
са својим знањем, образовањем, стручним искуством, радним навикама, мотивацијом и 
међуљудским односима. Умешност људи у процесу рада и њихово знање постају 
најважнији чиниоци развоја, а највећи проблем произилази услед изражених потешкоћа 
како што ефикасније мерити утицај знања, тј. квантификовати га као кључни фактор 
интелектуалног капитала. Савремено пословно окружење захтева да се финансијски 
извештаји прошире и учине садржајно информативнијим и кориснијим за инвеститоре, 
кредиторе и друге интересне групе тј. да задовоље њихове информационе потребе. 

Успон нове економије која је највећим делом базирана на информацијама и знању, 
настоји да повећа значај интелектуалног капитала у пословном и истраживачком 
оквиру. Посматрајући овај развој кроз филтер информатичког друштва и економије 
засноване на знању, постоји много тога што подржава тврдњу да је интелектуални 
капитал инструмент и детерминанта предузетничких вредности организације и 
повећања додате вредности, као и повећања богатства националне економије у 
условима глобализације. Суштина концепта интелектуалног капитала јесте у 
системском дефинисању и вредновању разлике између тржишне и књиговодствене 
вредности организација. Поред тога, важност интелектуалног капитала огледа се и кроз 
могућности за побољшање интерног управљања, као и интерног и екстерног 
извештавања у организацијама. 

Предмет дисертације је анализа значаја интелектуалног капитала као стратешке 
перформансе организације, те његово адекватно идентификовање, вредновање и 
имплементација у додатном извештају. 

Основни циљ истраживања докторске дисертације састоји се у „осветљавању“ 
најважнијих теоријско-методолошких аспеката интелектуалног капитала као стратешке 
перформансе организације, а уједно и изузетно актуелног, комплексног и 
интерактивног подручја како националног рачуноводства, тако и међународног. 
Значајни циљеви истраживања огледају се и у сагледавању могућности евидентирања и 
адекватног вредновања интелектуалног капитала првенствено у додатном 
финансијском извештају, као и у анализи постојећих пракси рачуноводственог 
третмана интелектуалног капитала у организацијама. 

Примарни циљ истраживања је покушај доприноса идентификацији, начину 
утврђивања и вредновању интелектуалног капитала, могућностима његовог обухватања 
у рачуноводству као информационом систему, а имајући у виду да то још није постало 
усвојено правило. Резултати истраживања приказују тренутно стање у области 
финансијског извештавања организација у Републици Србији, те се назначавају 
могућности њиховог побољшања, првенствено кроз идентификацију интелектуалног 
капитала. Приказана је објективна ситуација у организацијама у националним 
оквирима у погледу уважавања и вредновања интелектуалног капитала с 
рачуноводственог и других аспеката. 
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Научни доприноси дисертације су: 

Истраживање проблематике наведене у докторској дисертацији - свеобухватна 
анализа и презентација начина и метода вредновања интелектуалног капитала у 
организацијама. 
Развијена методологија за оцену и процену интелектуалног капитала 
организације кроз пондерисање елемената интелектуалног капитала (знање, 
вештина, искуство и др.). Дефинисање општег модела за вредновање 
интелектуалног капитала у организацији. 
Предлог креирања додатног финансијског извештаја који би садржао 
информације о интелектуалном капиталу организације. 
Могућност да организација располаже информацијама о постојећој вредности 
свог интелектуалног капитала и да дефинише жељену вредност ове значајне 
пословне перформансе. Креирање овог извештаја омогућило би и бенчмаркинг 
са другим организацијама из делатности, а пре свега са конкуренцијом. 

Поред литературе и прилога докторска дисертација садржи 10 поглавља: 

У уводном делу (прво поглавље) кандидат је описао значај, предмет и циљ, хипотезе и 
методологију истраживања. 

Друго поглавље обухвата стратешко управљање организацијом и пословне 
перформансе. Поглавље се односи на суштину, циљеве, стратегију, организациону 
структуру и перформансе организације. 

Треће поглавље обрађује перформансе организације у савременом пословном 
окружењу. Приказан је концептуални оквир перформанси организација, потом аспекти 
унапређења система мерења перформанси. Објашњен је појам интелектуалног капитала 
и предочен је његов значај као важне перформансе организације. У функцији 
побољшања перформанси организације истакнут је значај бенчмаркинга и балансне 
карта резултата. 

Четврто поглавље је фокусирано на менаџмент људских потенцијала. Истакнута је 
важност људских потенцијала, као и правилно управљање њима, будући да се приказује 
да је интелектуални капитал којег производи и поседује људски потенцијал темељ за 
развој организације и носилац конкурентске предности. 

Пето поглавље објашњава појам интелектуалног капитала и његове карактеристике. 
Приказује се процес управљања знањем и њихова међузависност. Истиче се утицај 
интелектуалног капитала на јачање стратешке позиције организације. Предочава се 
важност привлачења и задржавања талената. 

Шесто поглавље обрађује хармонизацију финансијског извештавања у условима 
глобализације. Указује на значај рачуноводства као кључног извора информација за 
финансијско извештавање и оцену вредности интелектуалног капитала. Такође, 
приказује се и униформност извештавања по Међународним рачуноводственим 
стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања и описује 
регулаторном оквир везан за традиционално финансијско извештавање, који у 



 

 

потпуности не задовољава приказивање нематеријалне, неопипљиве имовине, у коју би 
се инкорпорисао интелектуални капитал. Приказан је и нови тренд интегрисаног 
извештавања. 

Седмо поглавље се базира на могућностима вредновања интелектуалног капитала у 
циљу што адекватнијег финансијског извештавања. Приказује развој, значај, 
карактеристике интелектуалног капитала, интегралне делове интелектуалног капитала: 
људски, структурни и релациони капитал. 

У осмом поглављу се истиче важност интелектуалног капитала као елемента 
пословног одлучивања. Центар пажње је усмерен на његов допринос ефективном и 
ефикасном управљању и његовој улози као значајне перформансе за стратешко 
одлучивање. Поменут је значај стратешких организација заснованих на интелектуалном 
капиталу као посебно важној перформанси. 

Девето поглавље је посвећено емпиријском истраживању које је спроведено у циљу 
актуелног практичног поткрепљења теоретског приказа проблематике докторске 
дисертације. Истраживање је спроведено на узорку од сто испитаника у организацијама 
у Републици Србији. 

У закључним разматрањима као последњем, десетом поглављу, истакнут је значај, 
комплексност и актуелност проблема управљања интелектуалним капиталом у 
организацијама. 

 

Приказ одабраних публикација након избора у постојеће звање: 
 

Уџбеник Рачуноводство р.б. 2.4.1. у коме је др Дмитровић коаутор издање је Факултета 
организационих наука у Београду, ISBN 978-86-7680-386-6 (570 стр.). (М42) 

Садржи дванаест глава и речник стручних појмова. Приказани су појам и садржај 
рачуноводства; Двојно књиговодство, пословна документација и пословни циклуси; 
књиговодствене евиденције и књиговодствено обухватање средстава; књиговодствено 
обухватање трошкова и расхода; књиговодствено обухватање прихода; предзакључна 
књижења; закључак књига; методи обрачуна периодичног резултата; билансирање 
успеха у систему добити; управљање рачуноводством; финансијско извештавање; и 
савремени трендови у рачуноводству. Речних стручних појмова из рачуноводства 
садржи 138 језичких одредница са преводом термина на енглески језик. 

Поглавље Рачуноводство и ревизија р.б. 2.4.3. у практикуму Финансијски менаџмент, 
контрола и менаџерско рачуноводство чији је издавач Факултета организационих 
наука у Београду, ISBN: 978-86-7680-350-7. (М45) 

Приказује рачуноводствени систем, рачуноводствени систем, те финални производ 
рачуноводства у виду базичних финансијских извештаја. Приказује и  основне елементе 
интерне и екстерне ревизије, те ревизорско извештавање. 
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Поглавље у монографији међународног значаја р.б. 2.1.1. под називом The role of 
internal audit in public sector on the basis of the Republic of Serbia, Public risk management. 
Tom 1, Perspective of theory and practice/edited by Piotr Tworek, Józef Myrczek, у издању 
Publishing House of University of Economics, pp. 207-217, Katowice, Poland, 2016, ISBN 
978-83-7875-330-8 COBISS.SR-ID 515611290, УДК 657.6  (М14) 

У овој научној публикацији се приказује улога и сȃм значај интерне ревизије поготово у 
сфери јавног сектора. Приказ се базира на искуству Републике Србије, будући да је 
функционисање јавног сектора једно од најважнијих питања. Јавни фондови су 
средства која су на располагању и под контролом владе, локалних власти и 
организација које припадају јавном сектору. Потреба за финансијском одговорношћу 
настала је од тренутка када се појавила потреба да се повери брига о појединачној 
имовини или послу. Јавна набавка је пружање добара и услуга или уступање обављања 
послова од стране државног органа, организације, установе или другог правног лица. 
Обавезни део јавне набавке је уговор о јавној набавци који се закључује као уговор о 
превозу робе између купца и добављача, а предмет јавне набавке могу бити: роба, 
радови и услуге. У овом целокупном процесу, и његовом исправном спровођењу од 
почетка до краја, интерна ревизија заузима веома значајну улогу. 

Рад р.б. 2.2.1. Participatory Budgeting in Serbia: Lessons Learnt from Pilot Projects је 
објављен у часопису Lex Localis – Journal of Self-Government, Vol. 18, No 4 (2020), DOI: 
https://doi.org/10.4335/18.3.999-1021(2020) (М23) 
 
Наведени рад је производ истраживања спроведеног у Републици Србији на тему 
партиципативног буџетирања, будући да је то веома актуелна тема у области јавних 
финансија. Приказани су појединачни значајни примери партиципативног буџетирања, 
као и преглед истраживане ситуације у целини. Партиципативно буџетирање заговара 
се као демократска иновација која би грађанима могла приближити управљање. Велики 
број европских земаља је прихватило ову идеју, где су и спровођени пилот пројекти 
партиципативног буџетирања на локалном нивоу. Међутим, у Републици Србији су 
демократске иновације у почетној фази. До сада је покренуто само неколико пројеката 
партиципативног буџетирања. Циљ овог рада је да представи важна сазнања из пилот 
пројеката локалних самоуправа у Републици Србији и да представи партиципативно 
буџетирање као грађански фокусиран и фискално децентрализован приступ планирању 
и извршењу јавних финансија. Анализирани су пројекти и програми партиципативног 
буџетирања у три јединице локалне самоуправе у Републици Србији. Резултати указују 
на политичку вољу само неколицине српских локалних самоуправа за спровођење 
партиципативног буџетирања и ограничену одрживост концепта демократских 
иновација. 

Рад р.б. 2.2.2. Potentials for Improving Financial Management Capacities in Serbian Public 
Administration, објављен је у часопису Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 
Vol. 17, No. 3, pp. 435-451, July 2019. http://dx.doi:10.4335/17.3.435-451 (M 23=3, 
IF2017=0,65) (М23) 
 



 

 

Овај рад се базира на процесу који се од Републике Србије очекује ради испуњења 
захтева који се сматрају универзално прихваћеним нормама социјалних и државних 
система држава чланица, у циљу придруживања Европској унији. Као део тог процеса, 
српска јавна управа, много мање ефикасна од државе чланице, трансформише се у 
циљу постизања очекиваног нивоа ефикасности. Циљ овог рада је да пружи преглед 
постојећих капацитета државних службеника у Републици Србији у области 
финансијског управљања и потенцијала за њихово унапређење. Рад је заснован на 
резултатима истраживања спроведеног у оквиру пројекта CBHE ERASMUS+, на узорку 
од 231 државног службеника у јавној управи Србије ангажованог на буџетирању, 
финансијској контроли и унутрашњој ревизији у периоду март - мај 2017. 

Рад р.б. 2.2.3. An FAHP-TOPSIS framework for analysis of the employee productivity in the 
Serbian electrical power companies, објављен је у часопису Management: Journal of 
Sustainable Business in Emerging Economies, 2017, ISSN 1820-0222. English ed., 22(2):47-
60, doi: 10.7595/management.fon.2017.0011 (М24) 
 
Циљ рада је примена интегрисаног модела (MCDM), који комбинује методе класичног 
и нејасног вишекритеријумског одлучивања у одабраних шест великих капиталних 
компанија из српског енергетског сектора. Подаци који се разматрају преузимају се из 
званичних финансијских извештаја. Анализирана су четири главна критеријума која су 
идентификовали претходни истраживачи и указивали на продуктивност запослених: 
оперативни приход / број запослених, капитал / број запослених, нето приход / број 
запослених, и укупна имовина / број запослених. Допринос овог рада огледа се у 
примени хибридног модела који интегрише две MCDM методе: фази аналитички 
хијерархијски процес (FAHP) и технику за извођење наруџби сличношћу идеалном 
решењу (TOPSIS) за анализу продуктивности запослених у одабраној Д-електричној 
снази снабдевачке компаније које послују у Србији. FAHP је ефикасна метода за 
математички приказ неизвесних и непрецизних процена које су извршили људи, док је 
метода TOPSIS ефикасан начин за рангирање алтернатива. Резултати показују да је 
оперативни приход од највеће важности за процену продуктивности запослених и 
доношења одлука, док је капитал најслабији. 

Рад, р.б. 2.5.1. Улога финансијских, продајних и маркетинг показатеља за 
сегментацију кључних купаца, (The Role of Financial, Sales and Marketing Indicators for 
Segmentation of Key Accounts), 099-110, објављен је у Аналима Економског факултета у 
Суботици, The Annals of the Faculty of Economics in Subotica, Vol. 54, broj 39/2018, ISSN: 
0350-2120, UDK 330 (M51) 
 
Овај рад описује значај развоја кључних купаца као битних пословних чинилаца у 
организацијама  у Србији. Рад приказује теоријски развој настанка концепта управљања 
кључним купцима у организацијама који је настао услед динамичних промена на 
тржишту. Посебно се објашњавају финансијски и маркетинг показатељи. Реализовано 
је истраживање  од 15 компанија у оквиру продајног одељења на тржишту Србије. 
Испитаници су били запослени на свим нивоима: менаџери за кључне купце и 
менаџери продаје. Резултати истраживања приказују финансијске, продајне и 
маркетинг показатеље у одељењу за кључне купце за које запослени сматрају да су 
најважнији за пословне резултате. Највише се истичу финансијски и продајни 
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показатељи: годишња вредности испоручене робе, просечна вредност испоручене робе, 
профитабилност, измиривање обавеза. У маркетинг показатеље за рангирање кључних 
купаца спадају: тржишно учешће, број година сарадње, потенцијал раста и задовољство 
пословним односом. Рад сумира на који начин се врши селекција купаца у више 
категорија према важности за компанију и даје смернице у креирању стратегије према 
различитим групама кључних купаца.  

 

Приказ радова пре избора у постојеће звање: 
 

Рад р.б. 2.2.4. под називом Measuring the Productivity of Serbian Banks Using Malmquisit 
Index, објављен у домаћем часопису међународног значаја Management, No. 76, Belgrade 
UDC: 005.336.1:336.71(497.11) 005.31, DOI:10.7595/management.fon.2015.0022 (М 24) 

У овом раду је приказана оцена обима промене продуктивности банака у Србији у 
периоду од 2007. до 2010. У овом истраживању нагласак се ставља на мерењу 
продуктивности на основу информација из финансијских извештаја користећи Data 
Envelopment Analysis метод и Malmquisit индекс у циљу процене промене ефикасности 
и продуктивности банака у поменутом периоду. DEA представља све популарнији алат 
за процену управљање. Опште је познато шта представља улаз, а шта излаз у 
банкарском пословању, али је за адекватну анализу ефикасности или продуктивности 
банака од суштинског значаја адекватан одабир улаза и излаза. Овај рад показује пад 
продуктивности банкарског сектора. 

Рад р.б. 2.2.5. под називом A Statistical Approach to Evaluating Bank Producticity, 
објављен у домаћем часопису међународног значаја Management, No. 75, Belgrade UDC: 
005.61:336.71(497.11) 005.311.121, DOI:10.7595/management.fon.2015.0010 (М 24) 

У раду се говори о значајним променама које је доживео банкарски сектор у Србији од 
2001. године, када је започео процес економске транзиције у земљи. Овај проблем је 
био акутан за банкарски сектор Србије, због директног утицаја на његове перформансе 
и ефикасност. Овај рад се бави применом новог статистичког приступа за мерење 
финансијског пословања банака које послују у Србији, како би се утврдио ниво 
продуктивности. Ова тачка гледишта је од суштинског значаја за пројектовање 
продуктивности у процени укупне ефикасности пословања банке.         

Рад р.б. 2.1.2. A Survey of Student Satisfaction With Distance Learning at Faculty of 
Organizational Sciences, University of Belgrade, је објављен у монографији: In G. Putnik, 
M. M. Cruz-Cunha (Ed.) “Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and 
Tools”, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 248: 111-117, ISBN 978-3-642-31799-6, DOI 
10.1007/978-3-642-31800-9_12 (М 14) 
 
У раду се говори да се са развојем интернета и новим технологијама, увећава могућност 
за креирање флексибилнијег облика образовања. Факултет организационих наука, 
Универзитета у Београду, бележи све већи број студената у последњих неколико 
година. Међу потенцијалним студентима, постоји значајна група оних који нису у 



 

 

могућности или стању да редовно похађају наставу. То су неки од разлога зашто је 
ФОН одлучио да се укључи у процес акредитације за наставни план и програм учења на 
даљину. Прва генерација студената која је похађала овај програм на даљину је веома 
важна за истраживање у циљу добијања информација о њиховим искуствима. Рад има 
за циљ да утврди задовољство студената са веб портала за учење на даљину, квалитет 
понуђеног материјала, комуникацију са наставним особљем и вршњацима и правила 
тог система учења на даљину. Рад такође анализира потенцијалну везу одговора 
ученика са њиховим претходним успехом, израженим кроз број бодова за упис на ФОН.         

Рад р.б. 2.3.31. Intellectual Capital – A Challenge for Adequate Financial Reporting, 
објављен је у зборнику радова са конференције XIII међународног симпозијума 
SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 2012. (М 33) 
 
У раду је предочена важност идентификовања и вредновања интелектуалног капитала у 
компанијама, као важног сегмента нематеријалне имовине. Приказан је делокруг 
обухватања Међународног стандарда 38 – нематеријална имовина, и истакнута потреба 
за његовом допуном или креирањем новог стандарда у циљу прецизније 
идентификације неопипљиве нематеријалне имовине с нагласком на интелектуални 
капитал. Наглашава се значај знања које се уграђује у процесе, путем којег се стварају 
нове технологије и добијају значајнији ефекти пословања. Препоручује се креирање 
додатног финансијског извештаја о интелектуалном капиталу који је изузетно битан 
фактор у процесу надметања са конкуренцијом. 

Рад р.б. 2.5.10. Значај професионалне етике за квалитет финансијског извештавања, 
објављен је у часопису Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 45, ISSN 0350-
2120, UDK 330, 22/2009, (207-213). (М 52) 
 
У раду се приказује да је главна смерница рачуноводства, а самим тим и јавни интерес 
финансијског извештавања. У процесу финансијског извештавања бројни учесници, 
сваки у свом делокругу, марају да инсистирају на поштовању етичких принципа од 
стране професионалних рачуновођа, да идентификују неетичко понашање, изврше 
процену његовог утицаја на квалитет финансијског извештавања и да се утврде 
одговарајуће мере заштите и унапређења етичког понашања. Да би се обезбедила 
примена етике у пословним субјектима неопходно је да се изграде одређени механизми 
који ће осигурати етичко понашање од стране менаџера и запослених. Један од 
механизама је и доношење кодекса етике. Етичким кодексом успоставља се виши 
морални ниво у пословном субјекту, будући да се њиме дефинишу вредности и на 
њима заснована понашања. Да би етички кодекс имао смисла у њему би требало да 
буду јасно истакнути основни принципи, те се он мора примењивати. Кодекс се доноси 
ради стварања неопходних предуслова за поуздано и објективно тј. што квалитетније 
финансијско извештавање, у циљу обезбеђења заштите интереса корисника 
финансијских извештаја. 
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  пре последњег 

избора 

после 
последњег  

избора 

Поглавље у 
међународној 
монографији (М14) 

- - 1 1 

Рад у истакнутом и 
научном часопису 
међународног значаја 
објављен у целини 
(М22 и М23) 

- - - 2 

Рад у научном 
националном 
часопису 
међународног значаја 
објављен у целини 
(М24) 

1 - 1 1 

Радови у часописима 
националног значаја 
(М 50) 

1 - 5 3 

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

16 6 15 12 

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

5 2 14 2 

Рад у зборнику 
радова са  
међународног 
научног скупа 

1 1 - 2 



 

 

објављен само у 
изводу (апстракт), а 
не у целини (М31 и 
М34) 

Поглавље у научној 
монографији (М45) 

- - - 1 

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 
једини или први аутор 

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

пре последњег  

избора/реизбора 

после 
последњег  

избора/реизбора 

пре последњег  

избора/реизбора 

после 
последњег  

избора/реизбора 

Уџбеник, практикум, 
збирка задатака, или 
поглавље у 
публикацији те врсте 
са више аутора 

- - - 1 

Остале стручне 
публикације 
(пројекти, софтвер, 
друго) 

- - 4 3 

 

 

VI ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Образовање: Кандидат др Вељко Дмитровић је 2015. године одбранио докторску 
дисертацију под насловом Интелектуални капитал као стратешка перформанса 
организације на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. Докторска 
дисертација је из уже научне области за коју је расписан конкурс. Након тога је изабран 
у звање доцента на Катедри за финансијски менаџмент и рачуноводство у изборном 
периоду од пет година. 

Оцена педагошког рада: Др Вељко Дмитровић ради на Факулету организационих 
наука од 2007. године. Изводио је наставу на основним академским, мастер академским 
и специјалистичким струковним студијама на обавезним и изборним предметима 
Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство. Оцене педагошког рада добијене у 
студентским анкетама указују да кандидат поседује изванредне способности за 
наставни рад. У пет наврата је биран као један од најбољих предавача у категорији 
асистената. Потом је био на листи пет најбоље оцењених наставника и у звању доцента. 
Такође су и предмети, на којима је кандидат у наставном тиму, били у више наврата 
награђивани међу пет најбољих. Кандидат је учествовао у преко сто комисија за 
одбрану завршних радова, а тридесет и два пута је био ментор (пет пута на основним 
академским студијама и двадесет и седам пута на мастер академским студијама). 

Оцена научног рада: Кандидат је испунио све критеријуме који се односе на научни 
рад. Квантитативни показатељи научног рада кандидата приказани су у табели. 
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Кандидат је након бирања у последње звање објавио један рад у међународној научној 
монографији М14; два рада у међународним часописима категорије М23 и један рад у 
домаћем часопису међународног значаја М24; три рада у међународним и националним 
часописима; осамнаест радова на међународним конференцијама штампаним у 
целости; и четири рада на националним конференцијама. Коаутор је уџбеника, скрипте 
и поглавља у практикуму. 

У квалитативном смислу, анализа радова кандидата др Вељка Дмитровића и његове 
докторске дисертације, показује озбиљан научни приступ значајним истраживачким 
проблемима у области Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.  

 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

Прегледом приложене документацијe Комисија је утврдила да се на конкурс у 
предвиђеном року пријавио један кандидат – др Вељко Дмитровић. 

На основу анализе приложене документације о научним, стручним и 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 Вељко Дмитровић 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 Вељка Дмитровића, 
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 и специјалистичким студијама уз издат 
уџбеник и друга учила која прате предмете из наведене уже научне области. Посебно се 
истиче висока оцена педагошког рада. Кандидат је активно радио на развоју научног 
подмлатка – био је ментор или члан комисије значајног броја завршних радова на 
основним и мастер академским студијама, те и члан комисије на приступном 
предавању за избор у звању доцента. 

Др Вељко Дмитровић има пет радова у категорији М20 (од чега три након избора у 
звање), два поглавља у монографијама међународног значаја (једно након избора у 
претходно звање), те више десетина других научних публикација, коаутор је уџбеника 
и поглавља у практикуму. 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 у неколико међународних пројеката у области 
финансијског управљања. 



 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија сматра да кандидат др Вељко 
Дмитровић поседује изузетне педагошке, стручне и научне 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 Вељко Дмитровић 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, 19.01.2021. године 

 

     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

     ____________________________________ 

Др Невенка Жаркић Јоксимовић, председавајућа 
Редовни професор Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду 

 
____________________________________ 
Др Весна Богојевић Арсић, члан 
Редовни професор Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду 

 
____________________________________ 
Др Слађана Бенковић, члан 
Редовни професор Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду 

 
____________________________________ 
Др Снежана Кнежевић, члан 
Ванредни професор Факултета организационих 
наука Универзитета у Београду 

 
____________________________________ 
Др Предраг Станчић, члан 
Редовни професор у пензији Економског факултета 
Универзитета у Крагујевцу  

 

 


