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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета:    Факултет организационих наука 
Ужа научна, oдносно уметничка област:  Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија 
Број кандидата који се бирају:    1 (један) 
Број пријављених кандидата:    1 (један) 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Вељко Дмитровић 

 
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:          Вељко, Милош, Дмитровић 
- Датум и место рођења:           02.04.1977, Суботица, Србија   
- Установа где је запослен:          Факултет организационих наука 
- Звање/радно место:                      доцент 
- Научна, односно уметничка област:  Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Новом Саду 
- Место и година завршетка: Суботица, 2001. 
Мастер:   
- Назив установе: Факултет организационих наука Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2008. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Финансијски менаџмент 
Мастер:   
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Новом Саду 
- Место и година завршетка: Суботица, 2009. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Маркетинг менаџмент 
Магистеријум:   
- Назив установе: / 
- Место и година завршетка: / 
- Ужа научна, односно уметничка област: / 
Докторат: 
- Назив установе: Факултет организационих наука Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Суботица, 2015. 
- Наслов дисертације: Интелектуални капитал као стратешка перформанса организације 
- Ужа научна, односно уметничка област: Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- сарадник у настави за ужу научну област Финансијски менаџмент (од 01.04.2007.) 
- асистент за ужу научну област Финансијски менаџмент (од 01.04.2009.) 
- доцент за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија (од 01.04.2016.) 



3) Испуњени услови за избор у звање_ванредног професора_ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

Није примењиво 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода* 

2015/16: 4,91 – 4,92 
2016/17: 4,92 – 4,97  
2017/18: 4,82 – 4,88 
2018/19: 4,8 – 4,95 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

13 година радног 
искуства на Факултету 
организационих наука 
на предметима уже 
научне области 
Финансијски 
менаџмент, 
рачуноводство и 
ревизија 

*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. 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Менторства и 
чланства: 
Основне студије: 35 
Мастер студије: 65 
Члан комисије 
приступног предавања 
за избор у звање 
доцента 

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

Мастер студије: 65 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

Није примењиво 

 
 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број радова, 
саoпштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 
рада из категорије М51 из научне области за 
коју се бира. 

 Није примењиво 



8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 
у целини (М31, М33, М61, М63) 

 Није примењиво 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 
радова из категорије М51 у периоду од 
последњег избора у звање из научне области за 
коју се бира.  
 

Објављена 3 
рада из М20:  
2 рада М23 
1 рад М24, 2 
рада М51 

Списак је дат испод табеле (9*) 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

Учешће на 3 
међународна 
пројекта 

Списак је дат испод табеле (10*) 

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

Објављен 1 
уџбеник и 1 
практикум 

Списак је дат испод табеле (11*) 

12 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33 

Објављених  
18 радова из 
категорије 
М33 

Списак је дат испод табеле (12*) 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63. 
 

Објављених 
4 рада из 
категорије 
М63 

Списак је дат испод табеле (13*) 

14 Објављена један рад из категорије М20 или 
четири рада из категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се 
бира.  (за поновни избор ванр. проф) 
 

 Није примењиво 

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

 Није примењиво 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

 Није примењиво 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира  

 Није примењиво 

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 
избора у звање ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно испуњен услов 
из категорије М21, М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из категорије М24 или 
М51 

 Није примењиво 

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 
периоду од последњег избора из научне области 
за коју се бира. Додатно испуњен услов из 
категорије М24 може, један за један, да замени 
услов из категорије М51  
 

 Није примењиво 



20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

 Није примењиво 

21 Два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини категорије М31 или М33 
 

 Није примењиво 

22 Два рада са научног скупа националног значаја 
објављена у целини категорије М61 или М63 
 

 Није примењиво 

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

 Није примењиво 

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

 Није примењиво 

 

9* Објављени радови из категорије М20 и М51 након избора у последње звање 

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. 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) 

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) 

4. Damnjanović, V., Dmitrović, V., Knežević, S., Uloga finansijskih, prodajnih i marketing pokazatelja 
za segmentaciju ključnih kupaca, (The Role of Financial, Sales and Marketing Indicators for 
Segmentation of Key Accounts), 099-110, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, The Annals of the 
Faculty of Economics in Subotica, Vol. 54, broj 39/2018, ISSN: 0350-2120, UDK 330 (M51) 

5. Radovanović, N; Dmitrović, V; and Žarkić Joksimović, N., From Knowledge to Innovation and 
Back: Empirical Testing of Knowledge-Intensive Industries in Serbia, Entrepreneurial Business and 
Economics Review, 5(3), 2017, pp. 119-131. 
Retrieved from: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/21/showToc, 
http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050306 (M51) 
 
 

10* Учешће у међународним пројектима након избора у последње звање 

1. FINAC пројекат (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.  

2. ERASMUS+ пројекат 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 јеthe Università degli Studi Guglielmo Marconi, 
координатор испред партнерске установе (Универзитета у Београду) је проф. др Слађана 
Бенковић, Београд, 2020- 2023. 

3. ERASMUS+ пројекaт 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. 

 

11* Уџбеници и практикуми након избора у последње звање 

1. (Уџбеник) Жаркић Јоксимовић, Н., Богојевић Арсић, В., Дмитровић, В., Рачуноводство, 
Факултет организационих наука, Београд, 2020, ISBN 978-86-7680-386-6 (570 стр.) (М 42) 

2. (Практикум) Бенковић, С., Милосављевић, М., Дмитровић, В., Рачуноводство и ревизија, 
поглавље у Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство, редактор 
Бенковић С., Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Београд, ISBN: 978-
86-7680-350-7, стр. 36 – 67, 2018. (М45) 
 

12* Објављени радови из категорије М33 након избора у последње звање 

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 (М33) http://symorg.fon.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/2020/10/SYMORG-PROCEEDINGS-FINAL-2020.pdf 

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) 

3. 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) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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, (102-106), 2019 (М33) 

8. 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. (М33) 

9. 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) 

10. Obradović, T; Dmitrović, V. Neurofinansije: Neizostavni faktor u investicionom odlučivanju, XII 
Međunarodni kongres iz upravljanja projektima, IPMA 2018.  
https://media2.ipma.rs/2018/12/Zbornik-radova-2018.pdf (M33)  

11. 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) 

12. 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) 

13. 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, Zlatibor, COBISS.SR-ID – 515612826 (96-101) (M33) 

14. Obradović, T., Dmitrović, V., Latinović, M., Specifičnosti finansiranja velikih projekata, XXI 
Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Razvoj projektnog menadžmenta – 
savremene tendencije i metodologije“ YUPMA, 2-4 jun 2017, Zlatibor, (61-65) (M33) 

15. Latinović, M., Obradović, T., Dmitrović, V., Realne opcije i investicioni projekti vezani za 
informacione tehnologije, XXI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Razvoj 
projektnog menadžmenta – savremene tendencije i metodologije“ YUPMA, 2-4 jun 2017, Zlatibor,  
(66-69) (M33) 

16. Dmitrović, V., Žarkić Joksimović, N., Intellectual Capital in Vojvodina Tourism, 2nd International 
Scientific Conference “Tourism in function of Development of the Republic of Serbia – Tourism 
product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experience of other countries, 
Univeristy of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June 
2017, Thematic Proceedings II, 20-37. COBISS.SR-ID – 260407820 (М33) 

17. Dmitrović V, Radovanović N, Žarkić-Joksimović N, Intellectual capital in function of increasing 
efficiency in business in organization, Proceedings of the 19th Toulon-Verona Conference, 
Excellence in Services, 5-6 September, 2016, Huelva, Spain, Ca: University of Huelva, pp: 203-210. 
ISBN 978-88-9043-276-7 (М33) 

18. Radovanović, N., Dmitrović, V., Knežević, S., Protection of intellectual property rights: what do 
financial reports say?, XV International symposium „Reshaping the Future Through Sustainable 
Business Development and Entrepreneurship SymOrg 2016“, june 10-13, 2016, Zlatibor, Faculty of 
organizational sciences, Belgrade, COBISS.SR-ID 515571098, UDK 005, pp. 673-677 (М33) 

 
 
13* Објављени радови из категорије М63 након избора у последње звање  

 
1. Дмитровић, В., Бенковић, С., Спасенић, Ж., Дигитално окружење као изазов рачуноводству, у 

зборнику радова XII Скупа привредника и научника 2019: Лин трансформација и 
дигитализација Србије, Факултет организационих наука, Београд, 7-8 новембар, 2019, стр. 526 – 
533,  ISBN 978-86-7680-365-1 (М63) 
http://spin.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SPIN19_Zbornik_radova.pdf 

2. Radonić, M., Knežević, S., Dmitrović; V., Metode procene vrednosti nematerijalne imovine u IT 
industriji, Zbornik radova – XII Skup privrednika i naučnika SPIN’19: Lin transformacija i 
digitalizacija Srbije, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 7-8. novembar, 2019. ISBN 978-86-
7680-365-1 (М63) 
http://spin.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SPIN19_Zbornik_radova.pdf 

3. Dorović, D., Žarkić Joksimović, N., Dmitrović, V., Integracija rezultata marketinga i finansija, 
Zbornik radova-XII Skup privrednika i naučnika SPIN’19: Lin transformacija i digitalizacija Srbije, 
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 7-8. novembar, 2019. ISBN 978-86-7680-365-1 (М63) 
http://spin.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SPIN19_Zbornik_radova.pdf 

4. Дмитровић, В., Радовановић, Н., Кнежевић, С., Значај интелектуалног капитала за српску 
привреду, Штедљиво (лин) управљање ресурсима у привреди Републике Србије, СПИН, XI 
Скуп привредника и научника, 2017. (М63) 
http://spin.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/11/spin17_zbornik.pdf 

 
 
 
 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама. 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 
научним пројектима. 
 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или 
иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у 
земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или 
истраживача. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

1.2. Члан организационог одбора научних скупова: 

1. Члан организационог одбора XVII Међународног научног симпозијума SymOrg (2020) “Business 
and Artificial Intelligence“; 

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

3. Члан техничког одбора XVII Међународног научног симпозијума SymOrg (2016) “Reshaping the 
Future through Sustainable Business Development and Entrepreneurship“. 



1.3. На мастер академским студијама ментор или члан комисије 65 пута (27 пута ментор, 38 пута члан 
комисије) 

 

1.4. Учешће на међународним пројектима (видети 10*) 

 

2.1. Члан је „European Economic Association“ и „International Management Teachers Academy Alumni 
Association“. 

 

2.2. Члан комисија на факултету 

1. Члан Већа (заменик) студијских програма мастер академских студија; и  
2. Члан Комисије (заменик) студијског програма на мастер студијама Финансијски менаџмент, 

контрола и менаџерско рачуноводство. 
 

2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма: 

1. Учествовао је у извођењу семинара на Факултету организационих наука Заштита у 
корпоративном сектору од преварних радњи у финансијским извештајима – практичан 
приступ (2018-2019.). 
 

3.1. Учешће на међународним и националним пројектима (видети 10*) 

 

3.2. Извођење наставе на другим високошколским установама: 

1. Војна академија Универзитета одбране у Београду (2008/2009, 2009/2010); и 
2. 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. 

3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената: 

1. ERASMUS+ размена наставног особља у јуну 2017. године, Козмински универзитет (Kozminsky 
University) у Варшави (Пољска) у трајању од седам дана,  

2. ERASMUS+ размена наставног особља у октобру 2017. године, Економски факултет 
Универзитета у Ријеци (Хрватска) такође у трајању од седам дана. 

3.6. Предавач по позиву: 

1. Факултету за организацију и информатику у Вараждину, Универзитета у Загребу (Хрватска), 
одржао је позивно предавање априла 2017. године. 

2. Позивно предавање на Међународној конференција у организацији International Academic 
Institute – IAI Academic Conference, Corvinus University, Будимпешта (Мађарска), на тему 
Understanding Company Value: Reporting Intellectual Capital, 2019. година. 

 
 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

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 од избора у 
последње звање 35 завршних радова основних и 65 завршних радова мастер академских студија, те и члан 
комисије на приступном предавању за избор у звању доцента. 
Од избора у последње звање, др Вељко Дмитровић има три објављена рада у међународним часописима (два 
рада М23 и један рад М24), поглавље у монографији међународног значаја, 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 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. 

Место и датум: Београд, 19.01.2021. 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА 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  


