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Јове Илића 154, Београд

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/1 од 27.01.2021. године,
изабрани смо у Комисију за писање извештаја по расписаном 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, Факултет организационих наука
Универзитета у Београду, председавајућа (ужа научна област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија),
2. др Слађана Бенковић, редовни професор, Факултет организационих наука
Универзитета у Београду, члан (ужа научна област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија),
3. др Верољуб Дугалић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у
Крагујевцу, члан (ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање).
На основу увида у достављени конкурсни материјал, Изборном већу Факултета достављамо
следећи

ИЗВЕШТАЈ

Конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област
„Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија“ објављен је у листу „Послови“
Националне службе за запошљавање 03.02.2021. године, са роком трајања до 15 дана.
У предвиђеном року пријавио се један кандидат: др Слађана Барјактаровић Ракочевић,
ванредни професор, која је доставила сву документацију предвиђену конкурсом.
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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Биографски подаци
Слађана Барјактаровић је рођена 24. септембра 1974. године у Беранама (Иванграду),
Република Црна Гора. Основну школу и гимназију завршила је у Подгорици. Носилац је дипоме
„Луча“ за одличан успех у основној и средњој школи.
Факултет организационих наука уписала је 1993. године. Дипломирала је на смеру за
менаџмент у предвиђеном року, без апсолвентског рока, као прва у својој генерацији, са
просечном оценом 9,71. Дипломски рад са темом “Садржај рада и организација Београдске
берзе“ одбранила је код проф. др Стојана Дабића 1997. године оценом 10,0. За постигнут успех
током студија добијала је стипендију Министарства просвете Црне Горе. Два пута у току
студирања је била проглашена за најбољег студента генерације: школске 1995/96 - као студент
треће године и школске 1997/98 као најбољи дипломирани студент на ФОН-у, када је добила и
диплому и награду Ректората Универзитета у Београду. Током основних студија била је члан
студентске организације AIESEC.
Последипломске студије на смеру “Менаџмент“ уписује 1997. године. Положила је све испите
предвиђене наставним програмом са просечном оценом 10,0. Магистарску тезу под називом
“Инвестиционо банкарство” одбранила је 2002. године и стекла академски назив магистра
наука.
Докторску дисертацију под називом „Модел организације тржишта хартија од вредности и
улога банака“ одбранила је у 23. фебруара 2007. године и стекла научни назив доктора наука.
Поседује диплому и лиценцу брокера за трговање на финансијском тржишту, која је добијена
од Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште 2000. године.
Школске 2000/2001 је завршила једногодишње специјалистичке студије на Алтернативној
академској образовној мрежи (ААОМ) на програму "Транзиција и реконструкција - изазови и
могућности на путу за Европу".
Добитник је стипендије коју је доделила WUS (World University Service) Аустрија у сарадњи са
Министарством иностраних послова Аустрије, у оквиру програма финансирања студената
последипломских студија запослених на Универзитетима у Србији.
У току 2002. године је била на студијском боравку на Универзитету Илиноис у Чикагу, САД, у
оквиру програма размене студената и асистената поменутог Универзитета и Универзитета у
Београду.
Два пута до сада је била и на студијском боравку на Њујоршкој берзи, САД, а боравила је и на
Чикашкој терминској берзи. На нашем финансијском тржишту прошла је практични део обуке
на Београдској берзи, неколико брокерских кућа као и у Делта банци (сада Banca Intesa).
Током 2004. године је завршила програм стручног усавршавања под називом „Унапређење
академских вештина асистената на Универзитету у Београду“ (АСА програм) које су
организовали Фонд за отворено друштво у сарадњи са Београдском отвореном школом.
Такође је 2006. године завршила двонедељни програм стручног усавршавања факултетских
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наставника на седмој међународној академији „IMTA - International management teachers
academy“ у организацији CEEMAN (Central and East European Management Association).
Кандидат је 2007. године била координатор и један од полазника програмa стручног
усавршавања за предаваче из области менаџмента „Case method teaching: Bringing the World
into the Classroom“ које су организовали ФОН и European Case Clearing House.
Кандидат има објављене три монографије као аутор „Инвестиционо банкарство и тржиште
хартија од вредности“, „Улога банака на тржишту хартија од вредности Србије“, а као један од
коаутора „Финансијско одлучивање у банкама“. Ове монографије су обавезна или додатна
литература на предметима на основним или мастер студијама Факултета организационих
наука. Коаутор је и универзитетског уџбеника „Управљачко рачуноводство: анализа,
планирање, одлучивање, контрола“ у издању Факултета организационих наука. Овај уџбеник
се користи као обавезна литература на предмету „Управљачко рачуноводство“, предмет који је
на трећој године студијске групе Менаџмент, као и на предметима на мастер студијама
Менаџерско рачуноводство и Менаџерско рачуноводство у јавном сектору. Поред тога, као
коаутор учествовала је у изради „Лексикона менаџмента“ у издању Факутета организационих
наука 2003. и 2008. године и приручника „Питања за припрему теста опште информисаности из
менаџмента и информатике“ 2007. и 2008. године. Као наставни материјал објавила је две
скрипте, јадну као коаутор - Банкарски менаџмент, а другу као аутор Финансијске институције.
Обе скрипте се користе као наставно средство на основним, односно мастер студијама.
Барјактаровић Ракочевић је један од коаутора рада у међународној монографији „Innovative
Management and Firm Performance - An Interdisciplinary Approach” коју је издао Palgrave
Macmillan из Велике Британије. Уједно је Слађана један од уредника претходно поменуте
међународне монографије. Кандидат је један од аутора и у међународној монографији
“International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries“ коју
је издао Универзитет у Гдањску.
Два пута, 2012. и 2014. године је била један од уредника зборника радова и апстраката са
међународног симпозијума Symorg.
Има објављених преко 90 научно-истраживачких радова у зборницима и часописима у земљи и
иностранству.
Током 2003. и 2004. године учествовала је у приређивању одређених тема у часопису
Management, посебно се истиче теме везано за рад светских берзи.
Учествовала је и у узради више пројекта, како Факултета организациoних наука тако и
Министарства за науку и технологију, била је члан организационог одбора научног
симпозијума SYMORG-a 2004. године. У два наврата, 2012. и 2014. године Слађана
Барјактаровић Ракочевић је била председник Организационог одбора научног и стручног
међународног симпозијума SYMORG који се од 2012. године одржава на енглеском језику.
На ФОНу је 2013. године одржана обука за тренере и испитиваче за програме који се реализују
под покровитељством Chartered Management Institute (CMI) из Велике Британије. Након обуке
Слађана је стекла је звање сертификованог тренера за програме CMI, нивоа 5/7.
Била је део тима задуженог за наступ Факултета организационих наука на сајму образовања
„Edu Fair“ 2004. и 2005. године у Београду и Новом Саду.
У оквиру међународне сарадње са Француском, била је део тима задуженог за организацију и
извођење наставе на Мастер студијама из области „Индустријског инжењерства“ у срадњи са
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“Ėcole Centrale Paris”. За поменути мастер, пошто је реч о програму донације Владе Републике
Француске, водила је буџет у периоду трајања програма од 2002. до 2005. године.
На ФОН-у је била део тима задуженог за израду Пропорука за пословно понашање, облачење и
комуникацију 2009-2010. године. Такође, више пута је била члан тима задуженог за
организацију прославе Дана Факултета, посебно се истиче прослава поводом 40 година од
оснивања ФОНа 2009. године. Била је део тима за израду брошуре Факултета организационих
наука 2007. године. Водила је израду брошуре Факултета организационих наука 2013. године,
која је рађена на српском и енглеском језику. Била је тим лидер осмишљавања и израде
брошуре за комерцијалну понуду семинара и обука Иновационог центра Факултета
организационих наука 2015-2017. године.
Од 2007. године је члан Редакционог одбора часописа „Management: Journal of Sustainable
Business and Management Solutions in Emerging Economies“, а у периоду 2012-2016 године била
је уредник међународне рубрике овог часописа. Од 2008. до 2018 била је рецензент за
евалуацију институција високог образовања и студијских програма у процесу акредитације и
спољашње провере квалитета, код Kомисије за Акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању. Такође, рецензент је Агенције за акредитацију високошколских установа
Републике Српске.
Рецензент је у неколико научних часописа (Management: Journal of Sustainable Business and
Management Solutions in Emerging Economies, Индустрија), рецензирала је радове са више
научних скупова, домаћих и међународних (SPIN, SYMORG).
Била је до сада рецензент две монографије које су објављене: „Положај Народне банке Србије
у европским интеграцијама Републике Србије” и “Секјуритизација, највећа финансијска
иновација 20 века”, обе издате од стране Задужбине Андрејевић, као и један од рецензената
уџбеника за Енглески језик на Факултету организационих наука „Organize your English“.
У периоду од 2002. до 2004. године била је члан Савета ФОН-а. Такође, била је и члан
Издавачког одбора Факултета организационих наука од 2006 до 2017. године.
У периоду 2012-215. године била је продекан за међународну сарадњу и сарадњу са
компанијама на Факултету организационих наука. Поред тога водила је и Службу за односе с
јавношћу.
Члан је струковне асоцијације European Finance Association (EFA) и CEEMAN (Central and East
European Management Association) алумни.
Имала је улогу делегата Универзитета у Београду у Скупштини Академског културноуметничког друштва „Бранко Крсмановић“ од 2011. до 2015. године.
Била је члан Академског хора „Шпанац“ од 1994. до 2001. године.
Завршила је основну музичку школу. Говори енглески, има основно знање француског језика, а
служи се шпанским и португалским језиком.

Педагошки рад кандидата
На Факултету организационих наука је запослена од 1998. године, прво као сарадник за научно
- истраживачки рад, а потом исте године постаје асистент - приправник на предмету
“Акционарство и берзанско пословање” и „Менаџмент у банкарству“. Након магистрирања
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изабрана је у звање асистента за научну област Финансијски менаџмент 2002. године. У звање
доцента изабрана је 2007. године. Први пут у звање ванредног професора изабрана је 2012.
године.
Такође је била ангажована као предавач на програму преквалификације вишка војног кадра за
цивилна занимања PRISMA - Program for Resettlement in Serbia and Montenegro Army под
покровитељством Министарства одбране Уједињеног Краљевства Великe Британијe и Севернe
Ирскe. Учествовала је у извођењу наставе на већем броју семинара у организације Института за
менаџмент Факултета организационих наука. Била је гост предавач на модулу „Трговина на
европским финансијским тржиштима“ 2001. године у Београдској отвореној школи (БОШ).
На Факултету организационих наука предаје на предметима Управљачко рачуноводство,
Банкарски менаџмент и Инвестиционо банкарство на основним академским студијама,
Финансијске институције, Менаџерско рачуноводство, Менаџерско рачуноводство у јавном
сектору, Институционални инвеститори, Евалуација пословних перформанси и вредновање
предузећа, Менаџерске финансије, Финансије јавних набавки и Менаџмент финансијских
перформанси јавног сектора на мастер академским студијама, Стратегијски финансијски
менаџмент на докторским академским студијама.
У школској 2015/2016 и 2016/2017 наставу на предмету Управљачко рачуноводство је изводила
и на енглеском језику.
Поред тога, у претходном, реформисаном наставном плану и програму кандидат др Слађана
Барјактаровић Ракочевић је активно учествовала и самостално развила програм неколико
предмета на основним и мастер студијама: „Инвестиционо банкарство“, „Банкарски
менаџмент“, „Институционални инвеститори“ и „Финансијске институције“. Предмет
„Финансијске институције“ је обавезан на студијској групи „Менаџмент финансијског ризика“
на мастер студијама, док су остали предмети изборни.
На свим досадашњим анонимним вредновањима педагошког рада наставника које су
спровођене на ФОН-у, кандидат др Слађана Барјактаровић Ракочевић оцењена је високим
оценама од стране студената. Просечне оцене од последњег избора су:
школска 2012/2013 – просечна оцена 4,88;
школска 2013/2014 – просечна оцена 4,55;
школска 2014/2015 – просечна оцена 4,53;
школска 2015/2016 – просечна оцена 4,50;
школска 2016/2017 – просечна оцена 4,66;
Анкете су доступне на Факултету организационих наука уз посредовање продекана за наставу.
Кандидат Слађана Барјактаровић Ракочевић је била ментор или члан комисије на преко 80
дипломских радова, преко 180 мастер радова и 5 специјалистичких радова. До сада је била је
члан комисије три магистарске тезе. Била је члан комисије за одбрану докторске дисертације
“Essays on financial intermediation in Emerging Europe from transition to crisis” Јасне Атанасијевић
одбрањеној на Универзитету Париз 1 Pantheon-Sorbonne 2013. године. Била је члан комисије за
одбрану докторске дисертације „Креирање вредности кроз процес реструктурирања и
приватизације – теоријске концепције и остварени резултати у Србији “ Синише Малог, 2013.
године. Позната је чињеница да се Наставно-научно веће ФОН-а неколико пута изјашњавало
око аутентичности рада кандидата као и да је у току поступак пред Етичком комисијом
Факултета о евентуалној одговорности ментора и чланова комисије за одбрану ове докторске
дисертације, али до подношења овог извештаја поступак није окончан. Такође, била је члан
комисије за одбрану докторске дисертације „Значај бихејвиористичког приступа за унапређење
одлучивања у савременим финансијама“ Милене Вучинић одбрањеној на Факутету
организационих наука, Универзитета у Београду, 2016. године.
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Када је реч о развоју научнонаставног подмлатка, Барјактаровић Ракочевић је била председник
комисије за избор у звање једног сарадника у настави и једног асистента на Факултету
организационих наука.
Као члан Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство, била је њен представник у Већу
основних студија за Менаџмент и организацију, а на мастер студијама у Комисији за
Менаџмент (у ДХН пољу), као и заменик Већа мастер студија.
У наставку је дата листа стручног усавршавања у земљи и иностранству, студијски боравци,
гостујућа предавања:
2017: гостујући професор у оквиру Еразмуѕ+ размене наставника, Универзитет Paris-Est
Créteil Val-de-Marne, Факултет за економију и менаџмент, Париз, Француска;
2016: Гостујући професор, Универзитет у Загребу, Факултет организације и информатике,
Вараждин
2012: Гостујући професор, Универзитет у Марибору, Факултет за организацијске веде, Крањ
2007: семинар “Case Method Teaching: Brining the real world into your classroom”, ECCH i FON,
Београд
2007: семинар – радионица: “An Introduction to Case Writing”, ECCH, Будимпешта
2006: двонедељни курс „7th International Management Teachers Academy - IMTA, Faculty
Development Program“, финансијска секција, CEEMAN и Бледска школа менаџмента,
Блед, Словенија
2004: „Academic Skills Advancement”, програм унапређења академских вештина асистената
Универзитета у Београду, Београдска отворена школа, Београд
2003: усавршавање у Делта банци, Београд
2002: студијски боравак на Њујоршкој берзи – NYSE, SAD; Чикашка терминска берза, Чикаго
САД
2002: студијски боравак на Универзитету Илиноис у Чикагу, САД
2000: диплома и лиценца брокера за трговање на финансијском тржишту, Савезна комисија
за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд
2000/2001: једногодишње специјалистичке студије на Алтернативној академској образовној
мрежи (ААОМ) на програму "Транзиција и реконструкција"
2001: гост предавач на модулу „Трговина на европским финансијским тржиштима“ у
Београдској отвореној школи
1998: усавршавање на Београдској берзи

Професионално искуство (научно-истраживачки рад – пројекти и остало):
2016-2017: 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-RSEPPK2-CBHE-JP (2016-2563/001-001), Извођач пројекта, Универзитет у Београду,
Координатор: проф. др Слађана Бенковић, Београд, 2016-2019, сарадник на пројекту
2015: Програм унапређења мотивације запослених у компанији Фиат аутомобили Србија,
пројект менаџер
2104-2015: 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: члан тима. Бр: 7F05864.03.01
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2013-2014: IPA: BSCCIest – Establishing Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry,
Bulgaria (2013-2014), позиција: члан тима. Бр: 2007CB16IPO006-2011-2-46
2014: један од уредника (Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M.) међународне
монографије: „Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach” у
издању Palgrave Macmillan, Велика Британија
2013-2014: Пројекат - Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и
унапређење финансијских перформанси у Соја протеину а.д. Бечеј, наручилац
Викторија Група а.д.
2013-2015: Тим лидер појекта израде новог сајта ФОНа и креирање сајта на енглеском језику
2012: Пројекат - Модел организације јединица за јавне набавке наручилаца, OSCE Mission to
Serbia, 2012.
2008: „Анализа пословања предузећа браничевског и подунавског округа“, наручилац:
Привредна комора Браничевско-пожаревачког округа, Пожаревац
2007-2008: Примена међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – Основа за обезбеђење
квалитета Факултета организационих наука, Подсистем финансија
2006: Програм унапређења компетенција у локалној самоуправи у општини Голубац,
наручилац: Европска агенција за реконструкцију и општина Голубац, међународни
пројекат, Тема: „Финансије у локалној самоуправи“
2005: „Развој и примена модела финансијске анализе на малим и средњим предузећима“,
наручилац: Привредна комора Браничевско-пожаревачког округа, Пожаревац;
2004 – 2008: Програм преквалификације вишка војног кадра за цивилна занимања (PRISMA)
– Министарство одбране Уједињеног Краљевства и Северне Ирске;
2003-2004: Стратешки пројекат Министарства за науку, технологију и развој бр. 1910
„Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима
транзиције“; сарадник на пројекту;
2002-2005: Организација и извођење наставе на мастер програму из области Индустријског
инжењерства у сарадњи са француском школом „Ėcole Centrale Paris” , задужена
посебно за праћење буџета програма;
2002: Пословни план изградње Менаџмент центра на ФОНу;
2002: Редизајнирање дела сајта ФОНа;
2001-2005: Израда бизнис планoва за предузећа.
Док је била продекан за међународну сарадњу водила је пројекат редизајнирања интернет
презентације Факултета организационих наука, а такође је тада први пут урађен и сајт на
енглеском језику.
Поред претходно наведених, дата је листа осталих чланстава у научним и стручним телима.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
2021: Члан Европске финансијске асоцијације - EFA – European Finance Association
2018: Члан жирија за стартап такмичење студената „Генератор Флуо“ у организацији банке
Societe General (пријављено 140 стартап идеја)
2016: Члан тима за оснивање и члан Савета Истраживачко развојног центра Факултета
организационих наука
2015: Члан Европске асоцијације за финансије (European Finance Association – EFA)
2015, 2016, 2017, 2019: Члан Програмског одбора међународне конференције о развоју
организационих наука (International Conference on Organizational Science Development),
Факултет за организацијске веде, Универзитет у Марибору, Порторож, Словенија
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2013 и 2015: Члан Програмског одбора научног симпозијума SPIN, Факултет организационих
наука
2013 -2019 : Члан Српске асоцијације менаџера
2012 и 2014: Председник организационог одбора међународног научног и стручног
симпозијума SymOrg
2010: Члан Асоцијације за Финансијски менаџмент – FMA - Financial Management Association
2007-: Члан CEEMAN IMTA (International Management Teachers Academy) Alumni
2004: Члан организационог одбора научног симпозијума SymOrg
2002: Члан Међународне асоцијације за упоредно рачуноводство ICCA – International
Comparative Accounting Association
Слађана је одржала предавања по позиву на следећим универзитетима:
- Investment appraisal techiques на Факултету за организацијске веде у Крању, Универзитет у
Марибору, Словенија, 2013. године
- Финансијске институције у Србији – студија случаја на Факултету организације и
информатике у Вараждину, Универзитет у Загребу, Хрватска, 2016. године
- Financial services – challenges and trends на Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC),
Eiffel School of Managament, Париз, Француска, 2017. године
Водила је секцију на међународној конференцији Balcor 2013. године, као и на међународном
симпозијуму Symorg 2016. године.

Семинари и обуке
Слађана је учествовала у реализацији бројних семинара и обука намењених стручној јавности.
Неки од семинара или обука су: Управљање трошковима и финансијско извештавање у
здравственим установама (2014, 2015), Менаџмент јавних набавки (2014, 2015), Израда бизнис
плана (2003-2007), Оснивање и вођење малог бизниса, Финансијски менаџмент у здравственим
организацијама (2009-2014), Финансијски менаџмент у фармацији (2009), Менаџмент лизинга
(2004), Рачуноводствена реформа и нова законска регулатива итд.
Посебно се истиче семинар „Жене у бизнису“ који су организовали банка Интеса и
Међународна банка за обнову и развој (EBRD), где је Слађана држала предавање на тему „Како
да управљате својим финансијама“. Семинар је био намењен женама предузетницама у Србији
и одржан је у Београду, Крагујевцу и Нишу (2015. и 2016. године).
Консултантско искуство
2015- : Саветник за стратешко-финансијска питања „Senzal Capital“ doo, Beograd,
2000-2007: Саветник „Сензал“ а.д., брокерско-дилерско друштво, Београд.

Награде и признања
2007: Победник XXIII конкурса “Задужбине Андрејевић” за објављивање монографија у
библиотеци Dissertatio
2004: Победник XVI конкурса “Задужбине Андрејевић” за објављивање монографија у
библиотеци Academia
2001: Добитник стипендије од стране World University Service Аустрија у сарадњи са
Министарством иностраних послова Аустрије
1999: Награда Београдског универзитета за студента генерације Факултета организационих
наука у школској 1997/98
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1998: Најбољи дипломирани студент у школској 1997/98 на Факултету организационих наука,
Универзитета у Београду
1997-1999: Стипендија Министарства просвете Црне Горе за најбоље студенте на
последипломским студијама
1996: Најбољи студент треће године у школској 1995/96 на Факултету организационих наука,
Универзитета у Београду
1994-1997: Стипендија Министарства просвете Црне Горе за најбоље студенте на основним
студијама
Године 2014. је, као продекан за међународну сарадњу, од стране Општине Вождовац
проглашена за једну од најуспешнијих жена које раде на територији ове општине из области
образовања.
Поред наведеног 2013. године је ушла међу 20 најбољих менаџера (као продекан за
међународну сарадњу) у Србији према гласању чланова Српске асоцијације менаџера.

II НАУЧНИ, СТРУЧНИ И ДРУГИ РАДОВИ
1. НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

1.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (М10)

После последњег избора у звање:
1.1.1. 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. 258262, [ISBN: 978-1-137-40220-2]. (M14)
1.1.2. Benkovic S, Barjaktarovic Rakocevic S, Zarkic Joksimovic N. (2014). Potentials of the
electronic power industry financing in Serbia through public-private partnership, in Adam
Marszk (editor) International Context of Business Environment: Selected Evidence from
CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014,
[ISBN 978-83-7348-584-6, page 79-89] (M14)

1.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M20)
Радови објављени после последњег избора:
1.2.1. Milošević N, Tošković O, Barjaktarović Rakočević S. (2019). Does perceived top
management involvement and knowledge sharing affect perceived project
performance? Evidence from the banking sector, JEEMS Journal of East European
Management Studies, page 259 – 279, JEEMS, Volume 24, Issue 2, ISSN: 0949-6181,
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

ISSN online: 0949-6181, https://doi.org/10.5771/0949-6181-2019-2-259. [COBISS.SRID 531262615] (IF2018=0,571) (M23)
Milošević, N., Dobrota, M., & Barjaktarović Rakočević, S. (2018). Digital economy in
Europe: Evaluation of countries’ performances. Zbornik radova Ekonomskog
fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 36(2), 861-880.
https://doi.org/10.18045/zbefri.2018.2.861 IF 2017=0.455 (M23)
Milošević, N., Barjaktarović Rakočević, S., & Milanović N. (2014). One Approach to
Risk Management in SMEs Banking. Management, 74, pp. 59-66, UDC:
005.334:336.774
DOI:
10.7595/management.fon.2014.0033.
[COBISS.SR-ID
212228876] (M24)
Станчић П., Чупић М., Барјактаровић Ракочевић С. (2012). “Influence of Board
Size and Composition on Bank Performance - Case of Serbia”, Actual Problems of
Economics, No. 8 (134), ISSN 1993-6788, [COBISS.SR-ID 512973916] IF 2011=0.039
(M23)
Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Zeremski A. (2012). Participation of financial
institutions in project financing of infrastructure projects, Industrija – časopis za
ekonomiku industrije, Vol. 40, No. 1, pp 149-171 ISSN 0350-0373. [COBISS.SR-ID
515107738] UDK 005.8:336.581. (M24)
Stančić, P, Čupić M, Barjaktarović Rakočević S, Benković S. (2012). Dominant
shareholders, board structure and bank performance: evidence from Serbia,
Industrija – časopis za ekonomiku industrije, Vol. 40, No. 2, pp 51-68 UDK
336.71:519.86(497.11), ISSN 0350-0373. [COBISS.SR-ID 515107994] (M24)
Knezevic S, Markovic M, Barjaktarovic Rakocevic S. (2012). “Assesing Efficiency in
Banking”, Industrija – časopis za ekonomiku industrije, Vol. 40, No. 3, pp 71-92 UDK
005.336.1:336.71, ISSN 0350-0373. [COBISS.SR-ID 515312282] (M24)

1.2.8. Levi Jakšić, M. (urednik), Barjaktarović Rakočević, S. (2014). (urednik), Martić,
M. (urednik). Innovative management and firm performance: an
interdisciplinary approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan, UK, XXXIII, 473
str., pp. 258-262, ilustr. . ISBN 978-1-137-40220-2. [COBISS.SR-ID 515496602]
(M28b)
1.2.9. Barjaktarović Rakočević, S. (Ed) (2014-2016). Часопис, „Management - Journal for
Theory and Practicе Management “, категорија часописа М24, уредник (M29а)
Радови објављени пре последњег избора:
1.2.8. Бенковић С, Барјактаровић Ракочевић С, Милосављевић М. (2012). „Private
Capital Participation In Financing Infrastructure Projects In Serbia“, Metalurgia
International, No. 1 – 2012, стр. 140-145. ISSN 1582 – 2214. IF2010=0.154
COBISS.SR-ID515043994 (M23)
1.2.11. Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С. (2012). „Model of regulation of financial
institutions - case of Serbia“, Metalurgia International, ISSN 1582 – 2214. Vol 17 (7),
pp. 198-204, IF2010=0.154. (M23)
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1.3. Радови објављени у зборницима међународних научних скупова (M33)
Радови објављени после последњег избора:

1.3.1. Milosevic N., Barjaktarovic Rakocevic, S., Savic M. (2018). SME financial
opportunities, In Proceedings of International symposium SymOrg 2018, Zlatibor,
Srbija, 7-10.06.2018, Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Organizational
Studies.
1.3.2. Milosevic, N., Dobrota, M., Barjaktarovic Rakocevic, S. (2018). Digital Economy in
Europe: Evaluation of Countries' Performances, International Scientific Conference,
Economics of Digital transformation (EDT) 2018, Opatija, Hrvatska.
1.3.3. Milosevic, N., Barjaktarovic Rakocevic S. (2018). Exploring the impact of intellectual
capital components on project performance, Proceedings of XXII International
Congress on Project Management - Business Agility and Agile Project Management,
IPMA Serbia, Belgrade, 28-30 September. pp. 214-218. ISBN 978-86-86385-15-4.
COBISS.SR-ID 272254220
1.3.4. Benković S, Žarkić Joksimović N, Rakočević Barjaktarović S, Drakulić M, Starčević D.
(2018). Challenges to financial management and control in the public administration
of Serbia, In Proceedings of International symposium 2018 HARC, Honolulu, Hawaii,
January 2-5, pp. 1-19, http://hdl.handle.net/10125/51915
1.3.5. Milosevic N., Makajic Nikolic D., Barjaktarovic Rakocevic S. (2016). Optimization of
ATM cash management. Proceedings of XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM SYMORG
2016 “Reshaping the Future through Sustainable Business Development and
Entrepreneurship”. 10th to 13th June. Zlatibor. Serbia. pp. 658-664. ISBN 978-867680-326-2. [COBISS.SR-ID 515570586]
1.3.6. Barjaktarovic Rakocevic S., Benkovic S., Milosevic N. (2016), Cooperation and
strategy in higher education: evidence from Serbia. 19th Toulon-Verona International
Conference „Excellence in Services“. Huelva, Spain. 5-6. September, 2016. pp. 65-76.
ISBN 9788890432767.
1.3.7. Milosevic, N., Barjaktarovic Rakocevic S. (2015). Guidelines for Financial Innovation:
Investment Theory versus Behavioral Finance, Proceedings of the 34. International
Conference on Organizational Science Development. Portoroz: Fakultet za
organizacijske vede. pp. 736-746. ISBN: 978-961-232-279-3 [COBISS.SR-ID
515503258]
1.3.8. Knežević, S., Barjaktarović Rakočević, S., Vukčević Zec, A. (2015). Key aspects of the
bank reporting and stakeholders interests: findings from Serbia. Proceedings of the
34. International Conference on Organizational Science Development. Fakultet za
organizacijske vede. pp. 497-506. Portoroz. ISBN: 978-961-232-279-3. [COBISS.SR-ID
515502490]
1.3.9. Barjaktarović Rakočević S, Milošević N, Rakočević R. (2014). Behavioral finance and
investment decisions. Proceedings of the XIV International Symposium SymOrg2014:
New Business Models and Sustainable Competitiveness. Zlatibor: Fakultet
organizacionih nauka. pp. 576-583. ISBN: 978-86-7680-295-1 [COBISS.SR-ID
515465370]
1.3.10. Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N. (2014). The banking for small
and medium enterprises. Proceedings of the XIV International Symposium
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SymOrg2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness. Zlatibor:
Fakultet organizacionih nauka. ISBN: 978-86-7680-295-1 [COBISS.SR-ID 515464858]
1.3.11. Vlastelica Bakić, T., Cicvarić Kostić. S., & Barjaktarović Rakočević, S. (2013).
Communication of Lean and Green Practices Via Web Sites, Proceedings of the 2nd
International scientific conference on lean technologies LeanTech ’13 (pp. 189-194).
Belgrade. ISBN 978-86-7680-283-8.
1.3.12. Benković, S., Milosavljević, M., & Barjaktarović Rakočević, S. (2013). The benefits of
implementing public-private partnership in local government infrastructure financing
– the case of Serbia, Proceedings of the 21st NISPAcee Annual
Conference "Regionalisation and Inter-regional Cooperation” (pp. 1-10). Belgrade:
NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences. ISBN: 978-80-89013-68-5.
1.3.13. Barjaktarović Rakočević, S., Latinović, M., & Milosavljević, M. (2012). The effects of
working capital management on profitability in Serbia. Proceedings of the XIII
International Symposium SymOrg 2012 “Innovative Management and Business
Performance”. Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka. ISBN: 978-86-7680-255-5.
[COBISS.SR-ID 515147674]
Радови објављени пре последњег избора:
1.3.14. Barjaktarović Rakočević, S., Cicvarić Kostić, S., & Vlastelica Bakić T. (2012). The
competitivness of universities in emerging markets, Proceedings of the 8ovo
Congreso International de Educacion Superior, Universidad 2012. Havana. ISBN 978959-1614-34-6, COBISS.SR-ID515049626
1.3.15. Benković, S., Barjaktarović Rakočević, S., & Joksimović, I. (2012). Application of
modern learning methods and techniques at universities in Serbia. Proceedings of
the 8ovo Congreso International de Educacion Superior, Universidad 2012. Havana.
pp. 1225-1232. ISBN 978-959-1614-34-6 COBISS.SR-ID515049882
1.3.16. Benković, S., & Barjaktarović Rakočević, S. (2012). The implementation of learning
methods and techniques in the Serbian University Classroom. Proceedings of the
15th Toulon Verona Conference "Excellence in Services" (pp. 1-7). Rishon Lezion:
College of Management Academic Studies. ISBN: 978-88-904327-2-9 (M33=1)
1.3.17. Vlastelica Bakić, T., Barjaktarović Rakočević, S., Cicvarić Kostić. S. (2012). „Advances
in Public Administration Practice in Emerging Markets: Introducing Marketing
Orientation“, Advances in Business - Related Scientific Research Conference,
Venecija, Italija, 28-30. (CD izdanje) ISBN 978-961-92917-3-3.
1.3.18. Барјактаровић Ракочевић С. (2007). „Initiation of municipal bond market in
financing local government in Serbia“, Quality in Services, 10th Toulon-Verona
Conference, Солун, Грчка, ISBN: 978-960-243-642-4, стр. 235-241. COBISS.SRID513940122
1.3.19. Барјактаровић Ракочевић С. (2007). „Financial systems in global environment –
advantages and shortcomings – opportunities for Serbia”, International Conference
“Business and Globalization”, стр. 341-349. Охрид, Македонија, ISBN: 9989-695-415 COBISS.SR-ID515061146
1.3.20. Жаркић Јоксимовић Н, Барјактаровић Ракочевић С, Андрић Т. (2006). „Education
in service of business development – Serbian survey“, IFSAM VIIIth World Congress,
Берлин, Немачка.
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1.3.21. Жаркић Јоксимовић Н, Барјактаровић Ракочевић С, Андрић Т. (2006). „Financial
performance analysis of companies – Serbian municipality case study“, International
scientific days 2006, Faculty of economic and management SAU in Nitra,
„Competitivness in the EU – challenge for the V4 countries", Нитра, Словачка. стр.
1198-1203. ISBN 80-8069-704-3.
1.3.22. Марковић А, Барјактаровић Ракочевић С, Чавошки С. (2006). „Common stocks
valuation using simulation models - Case of Serbian capital market“, International
scientific days 2006, Faculty of economic and management SAU in Nitra,
„Competitivness in the EU – challenge for the V4 countries", Нитра, Словачка. стр.
1104-1110. ISBN 80-8069-704-3.
1.3.23. Барјактаровић Ракочевић С, Ракочевић Р. (2005). „Take-over bid – experience and
difficulties on Serbian capital market“, 24. International scientific conference on
development of Organizational Sciences, Порторож, Словенија, стр. 1478-1483.
ISBN 961-232-175-2
1.3.24. Барјактаровић Ракочевић С, Жаркић Јоксимовић Н, Ћамиловић С. (2005). „The
impact of the competitive factors on the quality of services in higher education“, 8th
„Toulon-Verona“ Conference, Quality in Services, Palermo, Italija, стр. 120-124.
1.3.25. Барјактаровић Ракочевић С, Жаркић Јоксимовић Н, Ракочевић Р. (2005). „The
new economy and the development of capital market – Case of Serbia“, Challenges
of the New Economy, Ohrid, FYR Macedonia, pp. 177-189. [COBISS.SR-ID 513035674]
1.3.26. Барјактаровић Ракочевић С. (2004). „Capital raising of enterprises on primary
capital markets“, 23. International scientific conference on development of
Organizational Sciences, Порторож, Словенија, стр. 331-337. ISBN 961-232-167-1
1.3.27. Барјактаровић Ракочевић С, Цицварић С. (2004). „New education needs of
managers in the 21st century“, International scientific days 2004, „European
Integration: Challenge for Slovakia“, Нитра, Словачка, стр. 58-62. ИСБН 80-8096356-0
1.3.28. Барјактаровић С, Ракочевић Р. (2004). „Role of the management in privatisation of
enterprises and stock market development: case of Serbia“, SAM/IFSAM VIIth World
Congress, Management in a world of diversity and change, 5-7 јул, Göteborg,
Шведска.
1.3.29. Костић М, Барјактаровић Ракочевић С, Цицварић С. (2004). „Improvement of
Competencies of Managers in Educational Institution – Case of Serbia“, 7th „Toulon –
Verona” Conference, 2-3 септембар, Тулон, Француска, стр. 357-361
1.3.30. Филиповић В, Барјактаровић С, Цицварић С. (2003). „Management in health care
organizations in terms of changes“, 6th „TOULON – VERONA“ Quality Conference,
Овиедо, Шпанија, стр. 321-326.
1.3.31. Барјактаровић С, Ракочевић Р. (2003). „Development of capital market in Serbia“,
22. International scientific conference on development of Organizational Sciences,
Порторож, Словенија, стр. 574-581. ISBN 961-232-153-1
1.3.32. Барјактаровић С. (2003). „Measuring management performances in public
enterprises in Serbia“, 22. International scientific conference on development of
Organizational Sciences, Порторож, Словенија, стр. 551-557. ISBN 961-232-153-1
1.3.33. Барјактаровић С. (2002). „Organization and functioning of the brokerage firms in
the European union and FR Yugoslavia“, 21. International scientific conference on
development of Organizational Sciences, Порторож, Словенија, стр. 1178-1183.
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1.4. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34)
Радови објављени после последњег избора:

1.4.1. Milosavljević M, Žarkić Joksimović N, Barjaktarović Rakočević S, Milošević N. (2014).
The transition towards accrual based accounting: Experiences from the European
public sector entities, IFSAM International Federation of Scholarly Associations of
Management, World Congress in Tokio: "Management in Crisis", Japan.
Радови објављени пре последњег избора:
1.4.2. Барјактаровић Ракочевић С. (2010). „Influence of financial crisis on organizing
banking activities“, Охрид, Македонија, COBISS.SR-ID515050394
1.4.3. Андрић Т, Барјактаровић Ракочевић С, Жаркић Јоксимовић Н. (2007). „Financial
planning model based on historical data”, 22nd European Conference on Operational
Research, EURO XXII, стр. 206. Праг, Чешка .
1.4.4. Жаркић Јоксимовић Н., Барјактаровић Ракочевић С, Андрић Т. (2006). „The "FPE"
model for financial evaluation of enterprises in transition countries – Case of Serbia“,
21st European Conference on Operational Research, EURO XXI, Рејкјавик, Исланд.
1.4.5. Барјактаровић Ракочевић С, Драгојевић Д. (2004). „Accounting aspects on shares
trading in Serbian capital market“, 27th Annual Congress of the European Accounting
Association, Праг, Чешка.
1.4.6. Дабић С, Барјактаровић С. (2003). „Investment banking in emerging markets“,
EUROINFO 2003, Истанбул, Турска.
1.4.7. Барјактаровић С. (2003). „Development and characteristics of single stock futures
markets”, EUROINFO 2003, Истанбул, Турска.
1.4.8. Драгојевић Д., Барјактаровић С. (2003). „Improvements of application of
measuring business process performances in Serbian public enterprises“, XXVI
Annual Congress European Accounting Association, Севиља, Шпанија.

1.5. Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (M36)
Радови објављени после последњег избора:
1.5.1. Marković, A., (urednik) & Barjaktarović Rakočević, S., (urednik). (2014). New
Business Models and Sustainable Competitiveness: symposium proceedings.
Belgrade: Faculty of organizational sciences. ISBN: 978-86-7680-295-1. [COBISS.SR-ID
207585292] (M36)
1.5.2. Levi Jakšić, M., (urednik) & Barjaktarović Rakočević, S., (urednik). (2012). Innovative
management and business performance: symposium proceedings. Belgrade: Faculty
of organizational sciences. ISBN: 978-86-7680-255-5. [COBISS.SR-ID 191307276].
(M36)
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1.6. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (M40)
Радови објављени после последњег избора:
1.6.1. Barjaktarović Rakočević S, Milanović N, Milošević N. (2015). ‘State and university
responsibility for education outcomes – is there a need for a substantial change?’,
Finding the Right Path: Higher education financing and social dimension in the
western Balkan countries, edited by Zarkic Joksimovic N, Benkovic S, Univerzitet u
Beogradu, Beograd, str. 42-70, ISBN: 978-86-7522-047-3 (M45)
1.6.2. Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С, Ђурић Д. (2012) Финансијско
одлучивање у банкама, ФОН, ISBN 978-86-7680-252-4. [COBISS.SR-ID 191757068]
(M42)
Радови објављени пре последњег избора:
1.6.3. Барјактаровић Ракочевић С. (2012) „Инвестиционо банкарство и тржиште
хартије од вредности“, Задужбина Андрејевић, Београд. ISBN 978-86-525-0021-5.
ISSN 1450-801X. [COBISS.SR-ID 189961228] (M42)
1.6.4. Барјактаровић Ракочевић С. (2008) „Улога банака на тржишту хартија од
вредности у Србији“, Задужбина Андрејевић, Београд. ИСБН 978-86-7244-695-1,
ИССН 0354-7671. [COBISS.SR-ID 147308300] (M42)
1.6.5. Лексикон менаџмента (2003, 2008). Група аутора, редактор проф. др П.
Јовановић,
Факултет
организационих
наука,
Београд
(одреднице
„Акционарство“ и „Финансијска тржишта“) (M47)
1.7. Часописи националног значаја (M50)
Радови објављени после последњег избора:
1.7.1. Milosevic, N., Dobrota, M., Barjaktarovic Rakocevic S. (2018). Exploring the impact of
intellectual capital components on project performance, European Project
Management Journal, Volume 8, Issue 2. doi: 10.18485/epmj.2018.8.2.6 (M52)
1.7.2. Barjaktarović-Rakočević S, Milošević N, Cicvarić Kostić S. (2017). Value of CRM
initiatives for banks: Is the skepticism justified? Marketing, Serbian Marketing
Association, Belgrade, vol. 48, no. 2, pp. 107 - 114, ISSN 0354-3471, udc: 339+658.
http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-48-no-2.pdf. [COBISS.SR-ID
524420757] (M51)
1.7.3. Барјактаровић Ракочевић С, Средојевић С, Бенковић С. (2012). „The presence of
public-private partnerships in the financing of infrastructure of Balkan countries“,
African Journal of Business Management, Vol 6 (9), стр. 3197-3206, ISSN 1993-8233;
DOI: 10.5897/AJBM11.628, ISI indexed journal; COBISS.SR-ID515044250 (M52)
Радови објављени пре последњег избора:
1.7.4. Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С, Кнежевић С. (2011). „Корпоративно
управљање у банкама у Србији“, Management - часопис за теорију и праксу
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1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

менаџмента, вол. 16, бр. 61, стр. 5-13. ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188378124
(M51)
Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С, Ђурић Д. (2011). „Управљачко
рачуноводство у функцији стицања конкурентске предности и банкарски
контролинг“, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, број 59,
година XVI, стр. 5-13. ISSN 0354-8635; COBISS.SR-ID184583692 (M51)
Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С, Ђурић Д. (2011). “Примена и
ограничење рацио анализе финансијских извештаја у пословном одлучивању“,
Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 16, бр. 61, стр. 25-33.
ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188379404 (M51)
Бенковић С, Ракочевић-Барјактаровић С. (2011). „Утицај закона о
финансирању инфраструктуре од стране јавно-приватног партнерства“,
Facta universitatis - series: Economics and Organization, вол. 8, бр. 4, стр. 401-409,
ISSN 0354 – 4699 УДЦ 334.752 338.49:336.13 COBISS.SR ID=515052698 (M51)
Ђурић Д, Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С. (2011). „Рачуноводствени
систем информисања за планирање и контролу у банкама“, Management часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 16, бр. 61, стр. 43-55. ISSN 18200222; COBISS.SR-ID188377612 (M51)
Бенковић С, Милосављевић М, Барјактаровић Ракочевић С. (2010). “Private and
public capital partnership in the financing of infrastructural projects“, Megatrend
Review, вол. 7/2, стр. 313-326, ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 179201292 (M51)
Барјактаровић Ракочевић С. (2008). „Банке и портфолио хартија од вредности“,
Правни живот, вол. 57, бр. 12, Удружење правника Србије, Београд, стр. 829-839.
УДК 34 (497.11) (05) ISSN 0350-0500 COBISS.SR-ID 513243580 (M51)
Барјактаровић Ракочевић С. (2007). Улога банака на тржишту муниципалних
обвезница – пример Србије, Правни живот, вол. 56, бр. 12, стр. 985-996, УДК 34
(497.11) (05) ISSN 0350-0500, COBISS.SR-ID 512741308. (M51)
Марковић А, Барјактаровић-Ракочевић С, Чавошки С. (2005). „Spreadsheet models
in stock valuation“, часопис Management– часопис за теорију и праксу менаџмента,
вол. X, број 38, Београд, стр. 26-33. ISSN 0354-8635. [COBISS.SR-ID 513141914]
(M52)
Драгојевић Д, Барјактаровић Ракочевић С. (2004). „Потпуна примена
међународних рачуноводствених стандарда трговања акцијама у Србији –
охрабрење за инвеститоре“, Економски анали, вол. XLVIII, Београд, стр. 381-392.
ISSN 0013-3264. UDK 3:33 (M52)
Барјактаровић С. (2003). „Решавање проблема неизвесности окружења
организације уз помоћ инвестиционог банкарства“, Стартегијски менаџмент,
часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском
менаџменту, Економски факултет Суботица, број 4, стр. 34-40. ISSN 0354-8414.
[COBISS.SR-ID 196620551] (M52)
Драгојевић Д., Барјактаровић С. (2003). „Потреба унапређења законског
регулисања рачуноводства у јавним предузећима“, часопис „Ревизор” – Институт
за економику и финансије, Београд, бр. 22., стр. 91 -101. ISSN 1450-7005 (M52)
Барјактаровић С. (2003). „Инвестиционо банкарство у земљама у транзицији и на
финансијском тржишту Србије“, часопис Management – часопис за теорију и
праксу менаџмента, година 2003, број 30, Београд, стр. 38-43. ISSN 0354-8635.
[COBISS.SR-ID 513151642] (M52)
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1.7.17. Барјактаровић С. (2002). „Еуротранзиција“, часопис Техника, година LVII, број 2,
Београд, стр. 11. део Менаџмент. ISSN 0040-2176. UDC: 62(062.2)(497.1) (M52)
1.7.18. Драгојевић Д, Барјактаровић С. (2002). „Примена перформанси мерења
ефикасности управљања ресурсима у јавним предузећима“, часопис Финансије :
стручни и научни часопис, година 57., број 11-12, стр. 657-667. Београд. ISSN 00152145. [COBISS.SR-ID 513634978] (M52)
1.7.19. Барјактаровић C. (2001). „Југославија и еуротранзиција“, часопис Management –
часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. VI, број 23-24, Београд, стр. 83-87.
ISSN 0354-8635. [COBISS.SR-ID 513147290] (M52)
1.7.20. Уређивање водећег научног часописа националног значаја (М54):
Barjaktarović Rakočević, S. (Ed) (2012-2013). Часопис, „Management - Journal for
Theory and Practicе Management “ М51, један од уредника

1.8. Радови објављени у зборницима радова са скупова националног значаја (M60)
Радови објављени после последњег избора:
1.8.1. Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Backović N. (2016), Alternative sources of
financing for small and medium enterprises, Proceedings, XX International symposium in
Project Management: Importance of project management, YUMPA, ISBN 978-86-8638513-0. (M63)
1.8.2. Милошевић Н, Цицварић Костић С, Барјактаровић Ракочевић С. (2015). Да ли ЦРМ
уводи промене у оквиру кредитне политике? Искуства из Србије. Зборник радова:
СПИН – Скуп привредника и научника: “Иновативна решења операционог
менаџмента за ревитализацију привреде Србије”, Факултет организационих наука
и Привредна комора Београда, Београд, стр. 596-603, ИСБН: 978-86-7680-319-4
[COBISS.SR-ID 515536282] (M63)
1.8.3. Milošević, N., Barjaktarović Rakočević, S. (2014). Uloga informacione tehnologije u
računovodstvu = The role of information technology in accounting. Zbornik radova:
Upravljanje projektima u IT okruženju. Beograd: YUPMA - Udruženje za upravljanje
projektima Srbije. pp. 250-254. [COBISS.SR-ID 515419802] (M63)
1.8.4. Барјактаровић Ракочевић С, Милошевић Н, Бенковић С. (2013). Корпоративно
управљање у циљу одрживог развоја финансијских институција. Зборник радова:
SPIN – Скуп привредника и научника: “Нова индустријализација, реинжењеринг и
одрживост”, Факултет организационих наука и Привредна комора Београда,
Београд, стр. 129-135. ИСБН: 978-86-7680-288-3. [COBISS.SR-ID 32294671] (M63)
1.8.5. Милошевић, Н, Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С. (2013). „Пројектно
финансирање“, XVII интернационални симпозијум из пројектног менаџмента,
Yumpa, Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту, стр. 78-82.
ИСБН 978-86-86385-10-9 COBISS.SR-ID 198640908. (M63)

Радови објављени пре последњег избора:
1.8.6. Барјактаровић Ракочевић С, Кнежевић С. (2011). „Управљање пројектима емисије
краткорочних хартија од вредности“, Зборник радова: XV Интернационални
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1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.

1.8.12.

1.8.13.

1.8.14.

1.8.15.

1.8.16.

1.8.17.

1.8.18.

1.8.19.

симпозијум из пројектног менаџмента, Yupma, стр. 105-109, ISBN 978-86-86385-08-6,
COBISS.SR-ID514932890 (M63)
Цицварић Костић С, Барјактаровић Ракочевић С. (2011). „Укључивање инвеститора
и осталих стејкхолдера у реализацију пројеката“, Зборник радова: XV
Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, Yupma, стр. 100-104, ISBN
978-86-86385-08-6, COBISS.SR-ID514932634 (M63)
Бенковић С, Барјактаровић Ракочевић С. (2011). „Модели јавно-приватног
партнерства у финансирању инфраструктурних пројеката“, Зборник радова: SPIN
2011, VIII Скуп привредника и научника - Операциони менаџмент у функцији
одрживог економског раста и развоја Србије 2011 - 2020. стр. 489-496, ISBN 978-867680-244-9 COBISS.SR-ID514813338 (M63)
Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С. (2010). „Инвестиционе банке после
финансијске кризе“, XII Интернационални симпозијум „Знање и организационе
науке“, SYMORG, Златибор, ISBN 978-86-7680-216-6 COBISS.SR-ID513960346 (M63)
Бенковић С, Милосављевић М, Барјактаровић Ракочевић С. (2010). “ Пројектно
финансирање као алат финансирања инфраструктурних пројеката“, XII
Интернационални симпозијум „Знање и организационе науке“, SYMORG, Златибор,
ISBN 978-86-7680-216-6 COBISS.SR-ID513961114 (M63)
Барјактаровић Ракочевић С. (2008). „Финансијски систем Србије – банке или
тржиште хартија од вредности?“, XI Интернационални симпозијум „Менаџмент и
друштвена одговорност“, SYMORG, Београд, ISBN 978-86-7680-161-9, COBISS.SRID513826458 (M63)
Барјактаровић Ракочевић С. (2007). ,,Управљање портфолиом хартија од вредности
банке“, Sym-Op-Is 2007, XXXIV Симпозијум о операционим истраживањима,
Златибор, стр. 177-180, ISBN: 978-86-7680-124-4, COBISS.SR-ID512923034 (M63)
Жаркић Јоксимовић Н, Барјактаровић Ракочевић С, Андрић Т. (2006). „Пројекат
финансијске анализе предузећа регионалне привредне коморе“, X
Интернационални симпозијум из Проџект менаџмента „Пројектно управљање
организацијама нови приступи”, YUPMA, Златибор, стр. 445-449. ISBN 86-86385-001. [COBISS.SR-ID 31438863] (M63)
Андрић Т, Барјактаровић Ракочевић С. (2006). „Истраживање места и улоге
образовања у пословном развоју“, X Међународни симпозијум SYMORG 2006
„Изазови европских интеграција“ Златибор. [COBISS.SR-ID 512988058] (M63)
Барјактаровић Ракочевић С. (2005). „Управљање пројектима преузимања
предузећа на српском тржишту капитала“, IX Интернационални симпозијум из
Проџект менаџмента, YUPMA, Златибор, стр. 91-95. [COBISS.SR-ID 512943258] (M63)
Барјактаровић Ракочевић С. (2004). „Основне карактеристике улагања у хартије од
вредности“, VIII Интернационални симпозијум из Проџект менаџмента, YUPMA,
Златибор, стр. 62-66. [COBISS.SR-ID 512970906] (M63)
Барјактаровић Ракочевић С. (2004). „Спајање и преузимање предузећа – разлози и
стратегије“, XI Међународни сипозијум „Менаџмент – кључни фактори успеха”,
SYMORG, Златибор. ISBN 86-7680-022-7. [COBISS.SR-ID 512964762] M63)
Барјактаровић С. (2003). „Улога инвестиционих банака у управљању пројектима
приватизације“, VII Интернационални симпозијум из Проџект менаџмента, YUPMA,
Златибор, стр. 82-86. [COBISS.SR-ID 512984474] (M63)
Барјактаровић С. (2002). „Финансирање пројеката емисијом муниципалних
обвезница“, VI Интернационални симпозијум из Проџект менаџмента „Управљање
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1.8.20.

1.8.21.

1.8.22.

1.8.23.

пројектима у спровођењу реформи”, Златибор, YUPMA, стр. 97-101. [COBISS.SR-ID
512991386] (M63)
Барјактаровић С. (2002). „Значај инвестиционих фондова за развој финансијског
тржишта“, VIII Међународни сипозијум „Менаџмент у новом окружењу”, Златибор,
SYMORG, стр. 591-596. [COBISS.SR-ID 513664418] (M63)
Ракочевић Р, Барјактаровић С. (2002). „Берзански посредници у Србији – тренутно
стање и перспективе“, VIII Међународни симпозијум „Менаџмент у новом
окружењу“, Златибор, SYMORG, стр. 607-611. [COBISS.SR-ID 513664930] (M63)
Барјактаровић С. (2000). „Промене на светским берзама“, VII Међународни
симпозијум „Менаџмент промена”, SYMORG 2000. стр. 377-382. [COBISS.SR-ID
88792332] (M63)
Барјактаровић С. (1998). „Маркетинг берзе“, VI традиционално саветовање
економиста Југославије у Милочеру „Финансијско тржиште данас и правци развоја”,
стр. 269-278. [COBISS.SR-ID 513296546] (M63)

1.9. Одбрањена докторска дисертација (M70)
1.9.1. Барјактаровић Ракочевић С. (2007). „Модел организације тржишта хартија од
вредности и улога банака“, докторска дисертација, Факултет организационих
наука, Универзитет у Београду. [COBISS.SR-ID 32294671]

2. ЗАВРШНИ РАДОВИ
2.1.
2.2.

Барјактаровић С. (2002). „Инвестиционо банкарство“, магистарска теза, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду. [COBISS.SR-ID 512172954]
Барјактаровић С. (1997). “Садржај рада и организација Београдске берзе“,
дипомски рад, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду.

3. ОСТАЛЕ НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
3.1.Уџбеник, практикум, збирка задатака или поглавље у публикацији те врсте са
више аутора
Објављено после последњег избора:
3.1.1. Жаркић Јоксимовић Н., Барјактаровић Ракочевић С., Обрадовић Т. (2016).
Управљачко рачуноводство: анализа, планирање, одлучивање, контрола. Београд:
Факултет организационих наука. 435 стр. илустр. ISBN 978-86-7680-330-9.
[COBISS.SR-ID 226073612]; универзитетски уџбеник.
Објављено пре последњег избора:

3.1.2. Дабић С., Васиљевић Б., Барјактаровић Ракочевић С., Милошевић Н. Банкарски
менаџмент, скрипта, издања 2007, 2010. и 2013. Факултет организационих наука,
Београд
3.1.3. Барјактаровић Ракочевић С., Финансијске институције, скрипта, 2010. Факултет
организационих наука, Београд
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3.1.4. Марковић А., Илић Б., Барјактаровић Ракочевић, С. и други, Питања за припрему
теста опште информисаности из менаџмента и информатике. Београд: Факултет
организационих наука, 2007. 56 стр. ISBN 978-86-7680-115-2. [COBISS.SR-ID
140389644], приручник
3.1.5. Марковић А., Илић Б., Барјактаровић Ракочевић, С. и други, Питања за припрему
теста опште информисаности из менаџмента и информатике. Београд: Факултет
организационих наука, 2008. 56 стр. ISBN 978-86-7680-138-1. [COBISS.SR-ID
146137356]

3.2. Стручне публикације
3.2.1. Васиљевић Б, Барјактаровић Ракочевић С. (2004). „Инвестициони ризици и
транзициони процеси“, Финансијски часопис ПРИЗМА, број 1, Београд, стр. 40-43.
ISSN 1451-6500
3.3.Пројекти, софтвери и друго
После последњег избора
3.3.1. 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-1-2016-1RS-EPPK2-CBHE-JP (2016-2563/001-001), Извођач пројекта, Универзитет у Београду,
Координатор: проф. др Слађана Бенковић, Београд, 2016-2017. сарадник на
пројекту, 2016-2017 г.
3.3.2. Пројекат изградње Истраживачко развојног центра (ИРЦ) Факултета
организационих наука, 2016.
3.3.3. Програм унапређења мотивације запослених у компанији Фиат аутомобили
Србија, 2015, пројект менаџер
3.3.4. 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: члан тима. Бр: 7F-05864.03.01
3.3.5. IPA: BSCCIest – Establishing Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry,
Bulgaria (2013-2014), позиција: члан тима. Бр: 2007CB16IPO006-2011-2-46
3.3.6.
Пројекат израде међународне монографије: „Innovative Management and Firm
Practice: An Interdisciplinary Approach” у издању Palgrave Macmillan, Велика
Британија, један од уредника (Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M.)
2014,
3.3.7.
Пројекат - Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и
унапређење финансијских перформанси у Соја протеину а.д. Бечеј, 2013-2014,
наручилац Викторија Група а.д.
3.3.8.
Тим лидер појекта израде новог сајта ФОНа и креирање сајта на енглеском
језику, 2013-2015 г.
3.3.9.
Пројекат - Модел организације јединица за јавне набавке наручилаца, OSCE
Mission to Serbia, 2012. г.
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Пре последњег избора
3.3.10.

Израда правила пословног понашања, комуникације и облачења (члан тима),
Факултет организационих наука, Београд, 2009-2010.
3.3.11. „Анализа пословања предузећа браничевског и подунавског округа“, Привредна
комора Браничевско-пожаревачког округа, 2008, Пожаревац
3.3.12. Примена међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – Основа за обезбеђење
квалитета Факултета организационих наука, Подсистем финансија, 2007-2008 г.
3.3.13. Програм унапређења компетенција у локалној самоуправи у општини Голубац
(Европска агенција за реконструкцију и општина Голубац), међународни
пројекат, Тема: „Финансије у локалној самоуправи“, 2006 г.
3.3.14. „Развој и примена модела финансијске анализе на малим и средњим
предузећима“, Привредна комора Браничевско-пожаревачког округа,
Пожаревац, 2005 г.
3.3.15. Стратешки пројекат Министарства за науку, технологију и развој бр. 1910
„Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима
транзиције“; сарадник на пројекту, 2003-2004 г.
3.3.16. Организација мастер програма из области Индустријског инжењерства у сарадњи
са француском школом „Ėcole Centrale Paris” , задужена посебно за праћење
буџета програма, 2002-2005 г.
3.3.17. Пословни план изградње Менаџмент центра на ФОНу, сарадник на пројекту, 2002
г.
3.3.18. Редизајнирање дела сајта ФОНа, обуке, семинари, иновације знања, сарадник на
пројекту, 2002 г.
3.3.19. Израда бизнис планoва за предузећа, 2001-2005. г.
У наредној табели je дат сумарни преглед научних резултата др Слађане Барјактаровић
Ракочевић по категоријама радова.
Табела: Преглед научних публикација по категоријама радова
Име и презиме:
др Слађана Барјактаровић Ракочевић
ванредни професор

Научне публикације

Монографска студија/поглавље у књизи
М12 или рад у тематском зборнику
међународног значаја (М14)
Рад у научном часопису међународног
значаја објављен у целини (М23)
Рад у националном часопису
међународног значаја (М24)
Уређивање публикације са
mонографским делима категорије М14
на годишњем нивоу (M28b)
Уређивање међународног научног
часописа на годишњем нивоу (M29a)
Рад у зборнику радова са међународног
научног скупа објављен у целини (М33)
Саопштење са међународног скупа
објављено у изводу (М34)

Звање у које се бира:
ванредни професор
Број публикација у којима је једини
или први аутор
после последњег
пре последњег
избора/реизбора
избора/реизбора
пре последњег

Ужа научна, односно научна област
за коју се бира: Финансијски
менаџмент, рачуноводство и
ревизија
Број публикација у којима је аутор, а
није једини или први
после последњег
пре последњег
избора/реизбора
избора/реизбора
пре последњег

1
1

1
1

3
4
1
1

12

3

3

21

8

10

4

1

Уређивање зборника саопштења
међународног научног скупа (М36)
Монографија националног значаја (М42)
Поглавље у књизи М42 или рад у
тематском зборнику националног значаја
(М45)
Лексикографска јединица у научној
публикацији националног значаја (М47)
Рад у водећем часопису националног
значаја (М51)
Рад у часопису националног значаја
(М52)
Уређивање водећег научног часописа
националног значаја (на годишњем
нивоу) (М54)
Рад у зборнику радова са националног
научног скупа објављен у целини (М63)

Стручне публикације

2
2

1
1
1

3

1

5

4

1

4

1
1

12

1

Број публикација у којима је једини
или први аутор
после последњег
пре последњег
избора/реизбора
избора/реизбора
пре последњег

6

4

Број публикација у којима је аутор, а
није једини или први
после последњег
пре последњег
избора/реизбора
избора/реизбора
пре последњег

Рад у стручном часопису или другој
периодичној публикацији стручног или
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III АНАЛИЗА ОДАБРАНИХ РАДОВА
У овом делу Извештаја представљени су одабрани научни радови кандидаткиње др Слађане
Барјактаровић Ракочевић, објављени после избора у звање ванредног професора.
1.1.1. 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: 978-1-13740220-2]. (M14)
У овом раду, аутори стављају фокус на обртни капитал у компанијама. Све већа финансијска
превирања последњих деценија пред компаније постављају захтеве за ефикаснијим и
ефективнијим системом управљања обртним капиталом. Најчешћи индикатор управљања
обртним капиталом јесте време обрта готовине, односно време које прође од набавке
сировина до прикупљања прихода од продаје готових производа. Што је ово време дуже, већа
је инвестиција у обртни капитал. Са друге стране то значи да компаније које имају ефикасно
управљање обртним капиталом имају релативно кратак готовински циклус. Циљ ове студије
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јесте да истражи однос између индикатора ликвидности и профитабилности српских
компанија. Конкретно, истраживање се фокусира на однос између времена обрта готовине и
стопе приноса на активу, узимајући ова два индикатора перформанси као
најрепрезентативније за ликвидност, односно профитабилност. Истраживање овог типа никада
није спроведено међу српским компанијама. Емпиријски подаци су добијени од 51 српске
компаније чијим акцијама се јавно тргује. Закључци до којих су аутори дошли нису
конзистентни са теоријом управљања обртним капиталом. Конкретно, број дана наплате
потраживања од купаца је негативно корелисан ѕа стопом приноса на активу, што може бити
интересантно за анализу како менаџерима у компанијама, тако и истраживачима.
1.1.2. Benkovic S, Barjaktarovic Rakocevic S, Zarkic Joksimovic N. (2014). Potentials of the electronic
power industry financing in Serbia through public-private partnership, in Adam Marszk (editor)
International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries,
Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014, [ISBN 978-83-7348-584-6, page 7989] (M14)
Друга половина двадесетог века је означила строгу државну контролу над енергетским
сектором. Јавни фондови и државна средства су недовољна да задовоље растућу потребу за
енергетском инфраструктуром. Због тога су многе земље започеле са креирањем и
хармонизацијом правне регулативе која подстиче учешће приватног сектора у развој,
финансирање и операционализацију енергетских пројеката кроз јавно-приватна партнерства.
Аутори овог рада су покушали да укажу на могућности које имају приватни инвеститори у
Србији који су заинтересовани за инвестирање у стратешке пројекте енергетског сектора.
Почетне хипотезе истраживања су: а) мотив за стварање јавно-приватних партнерстава за
финансирање пројекта није искључиво финансијске природе, б) сложност концепта омогућава
бројне користи како за јавни тако и за приватни сектор, ц) финансијске технике и процедуре
које прате јавно-приватна партнерства у развијеним земљама могу да буду успешно
примењене и у Србији. Допринос овог рада се огледа у идентификацији и економских и
неекономских користи које ће имати и приватни инвеститори и јавни сектор уколико одлуче да
инвестирају у енергетски сектор Србије.

1.2.1. Milošević N, Tošković O, Barjaktarović Rakočević S. (2019). Does perceived top management
involvement and knowledge sharing affect perceived project performance? Evidence from the
banking sector, JEEMS Journal of East European Management Studies, page 259 – 279, JEEMS,
Volume 24, Issue 2, ISSN: 0949-6181, ISSN online: 0949-6181, https://doi.org/10.5771/0949-61812019-2-259. [COBISS.SR-ID 531262615] (IF2018=0,571) (M23)
Ово студија истражује утицај перципираног ангажовања топ менаџмента и дељења знања на
перформансе пројекта. Односи су испитивани на узорку ивршних директора, директора и
проџект менаџера једне велике интернационалне банке у Србији. Резултати су показали да је
„људски фактор“ критичан за успех пројекта јер посвећеност топ менаџмента подстиче
најважније директне односе, уз индиркетне односе који потичу од управљања знањем. Као
потврда томе, значајна пропорција перципираног успеха пројекта од 35% се приписује
ангажовању и посвећености топ менаџмента и ширењу знања.

1.2.2. Milošević, N., Dobrota, M., & Barjaktarović Rakočević, S. (2018). Digital economy in Europe:
Evaluation of countries’ performances. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za
ekonomsku teoriju i praksu, 36(2), 861-880. https://doi.org/10.18045/zbefri.2018.2.861
IF
2017=0.455 (M23)
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Убрзани развој Интернета као средства комуникације, затим мобилног интернета, друштвених
мрежа и комерцијалних платформи, заједнички посматрани као дигитализација, значајно су
утицали на функционисање економија, односно предузећа, јавних институција и појединаца.
Степен дигитализације предузећа и индустрије варира међу земљама Европске уније и
региона. Свака економија се бори да задржи корак са дигитализацијом како би одржала
продуктивност на високом нивоу. Користећи метод композитног индикатора И – одстојања
(CIDI), аутори су креирали мултивариациони индикатор који може да служи као мера
перформанси дигиталне економије. Осим тога, аутори су извршили евалуацију и рангирали 28
земаља Европске уније ((EU-28) на основу њихових дигиталних перформанси. Направљена је
компаративна анализа земаља у Европи са информацијама за сваку економију где се тренутно
налазе по питању дигиталне економије као и које кораке треба да предузму како би
унапредили и побољшали своју позицију у погледу дугитализације.
1.2.3. Milošević, N., Barjaktarović Rakočević, S., & Milanović N. (2014). One Approach to Risk
Management in SMEs Banking. Management, 74, pp. 59-66, UDC: 005.334:336.774 DOI:
10.7595/management.fon.2014.0033. [COBISS.SR-ID 212228876] (M24)
Сврха овог рада јесте да истражи кључне везе између банака и сегмента малих и средњих
предузећа (МСП) у контексту ланаца вредности и управљања кредитним ризиком. Због
ограничених могућности инвестирања МСП се често одлучују за сарадњу са банкарским
сектором. Са друге стране, већина банака креира посебна одељења за сарадњу са сегментом
МСП, не само по питању кредита већ и различитих саветодавних услуга које банке нуде. Рад
анализира доступну литературу о финансирању МСП и банкарском сегменту и разматра
моделе за управљање кредитним ризиком. Истраживање је показало да је стабилност
банкарског сектора у великој мери под утицајем услова и развоја у читавом финансијском
систему земље. Зато је важно да банке узму у обзир ликвидност и адекватне изворе средстава.
Перформансе банке зависе од одабраног начина обезбеђења прихода (износ профита),
захтеваног квалитета активе (ниво ризика) и одређенох нивоа ефикасности операција
(оперативни трошкови). Рад наглашава значај управљања ризицима и компексност функције
кредитне анализе у банкама, а исто тако обезбеђује преглед квантитативних метода за мерење
кредитног ризика.
1.2.4. Станчић П., Чупић М., Барјактаровић Ракочевић С. (2012). “Influence of Board Size and
Composition on Bank Performance - Case of Serbia”, Actual Problems of Economics, No. 8 (134), ISSN
1993-6788, [COBISS.SR-ID 512973916] IF 2011=0.039 (M23)
Аутори анализирају однос између структуре управног одбора (величина и састав) и
перформанси 16 комерцијалних банака у Србији са доминантним акционаром. У анализи се
користи OLS регресиона анализа и панел подаци 67 обзервација. У истраживању није
пронађена значајна веза између пропорције независних чланова борда и перформанси банке.
Аутори су утврдили да се профитабилност банке, мерена стопом приноса на активу, повећава
са смањењем броја чанова борда.
1.3.1. Milosevic N., Barjaktarovic Rakocevic, S., Savic M. (2018). SME financial opportunities, In
Proceedings of International symposium SymOrg 2018, Zlatibor, Srbija, 7-10.06.2018, Belgrade,
University of Belgrade, Faculty of Organizational Studies.
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Сектор малих и средњих предузећа (МСП) и механизми финансирања овог сектора привлаче
посебну пажњу последњих неколико деценија. У данашњем пословном окружењу, коју
карактеришу велика конкурентност и глобализација пословања, одступање између развоја
сектора МСП и расположивих и доступних финансијских средстава постаје кључни фактор
успеха. Упркос обимној литератури која покрива ову тему студије које су фокусиране на
могућности финансирања МСП у Србији и даље су у почетној фази. Циљ овог рада јесте да
обезбеди преглед предности и недостатке метода за финансирање МСП у Србији који се
тренутно користе. Такође, да укаже на алтернативне финансијске изворе као што су ризични
капитал, приватни капитал и crowdfunding, али и да предложи препоруке у циљу унапређења
финансијских могућности ѕа МСП у Србији.
1.3.5. Barjaktarovic Rakocevic S., Benkovic S., Milosevic N. (2016), Cooperation and strategy in
higher education: evidence from Serbia. 19th Toulon-Verona International Conference „Excellence in
Services“. Huelva, Spain. 5-6. September, 2016. pp. 65-76. ISBN 9788890432767.
Без сумње образовање представља велики и важан део друштва, а институције високог
образовања су кључни партнери у спровођењу националних образовних стратегија ка расту и
развоју. Квалитет образовања има статистички значајан и веома важан позитивни економски
ефекат. Поред тога, образовање постаје једно од кључних економских циљева на сложеном и
конкуретном тржишту знања. Како би се избориле са наведеним изазовима, образовне
институције морају да имају одговарајућу стратегију која треба да буде имплементирана у
складу са најбољом праксом и принципима. Циљ овог рада јесте да предложи смернице за
стејкхолдере као што су универзитети, пословна заједница, државни органи и студенти. Упркос
обимној литератури на ову тему, студије које су фокусиране на стратегије високог образовања у
Србији још увек су у почетној фази. Рад предлаже SWOT анализу којом би се представили
кључни трендови који ће утицати на високо образовање у будућности. Разматрајући резултате
анализе и недостатке у садашњем систему високог образовања у Србији, идентификовано је
неколико важних изазова са којима ће се институције високог образовања сусрести и које ће
битно утицати на истраживања. Рад нуди квалитативне информације за све претходно
поменуте стејкхолдере.
1.3.6. Milosevic, N., Barjaktarovic Rakocevic S. (2015). Guidelines for Financial Innovation:
Investment Theory versus Behavioral Finance, Proceedings of the 34. International Conference on
Organizational Science Development. Portoroz: Fakultet za organizacijske vede. pp. 736-746. ISBN:
978-961-232-279-3 [COBISS.SR-ID 515503258]
Основна идеја овог рада јесте да анализира најважније разлоге због чега традиционалне
теорије финансија имају ограничену примену у процесу доношења инвестиционих одлука.
Поред тога, овај рад представља основни концепт бихејвиоралних финансија. Истраживање,
које је представљено у овом раду, базира се на интервјуима који су спроведени са менаџерима
пензионих и инвестиционих фондова као и менаџерима осигуравајућих кућа у Србији.
Резултати истраживања су показали да финансијска теорија има ограничену употребу због тога
што је њен квантитативан приступ базиран на подацима који нису доступни менаџерима. Осим
тога, дошло се до закључка да финансијска теорија негира значај знања и вештина менаџера,
исто као и улогу квантитативне анализе у процесу доношења одлука. Закључна разматрања
обезбеђују смернице за унапређење традиционалних финансијских модела кроз интеграцију
са знањем и искуством фонд менаџера.
1.3.8. Barjaktarović Rakočević S, Milošević N, Rakočević R. (2014). Behavioral finance and
investment decisions. Proceedings of the XIV International Symposium SymOrg2014: New Business
Models and Sustainable Competitiveness. Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka. pp. 576-583. ISBN:
978-86-7680-295-1 [COBISS.SR-ID 515465370]
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Инвестиционе одлуке се доносе у складу са ситуацијом на финансијском тржишту, степеном
диверзификације портфолиа, резултатима фундаменталне или техничке анализе, као и у
складу са очекивањима и преференцијама инвеститора и менаџера. Аутори у овом раду
дискутују улогу ризика у процесу одличивања и дају анализу основног концепта
бихејвиоралних финансија и њихове примене. Адекватно управљање инвестиционим
портфолиом обезбеђује одговарајући однос између ризика и приноса, а имајући у виду
чињеницу да се одлуке на финансијским тржиштима базирају на предвиђањима и
очекивањима, јасно је да утицај ирационалног не би требало да буде потцењен. Емпиријски
подаци доказују да постоје бројне ситуације на тржиштима капитала где се тржишни учесници
често понашају непредвидиво. Бихејвиористичке финансије су допуна стандардним
финансијским теоријама и доносе бихејвиоралне аспекте у процес одлучивања.
1.3.9. Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N. (2014). The banking for small and
medium enterprises. Proceedings of the XIV International Symposium SymOrg2014: New Business
Models and Sustainable Competitiveness. Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka. ISBN: 978-86-7680295-1 [COBISS.SR-ID 515464858]
Економски значај сегмента малих и средњих предузећа (МСП) је огроман. Развој банкарског
сектора који ће обезбедити услуге малим и средњим предузећима представља један од
кључних економских циљева у земљама у развоју. Сектор МСП је фокусиран на банке јер има
ограничене финансијске могућности кроз алтернативне канале финансирања, посебно у
земљама где су финансијска тржишта недовољно развијена. Основни разлози који изазивају
потешкоће у финансирању сегмента МСП у земљама у развоју су: компиковане процедуре,
недефинисана правна регулатива, негативни макроекономски фактори и недостатак
финансијских могућности. Међутим, постоје бројне могућности како би се наведени недостаци
превазишли, а у том случају банке су нашле своје место. Циљ овог рада јесте да се боље
сагледају могућности тржишта МСП. Анализирају се кључне карактистике МСП тржишта,
сагледава се улога банака, са посебним освртом на активности управљања ризицима.
1.7.2. Barjaktarović-Rakočević S, Milošević N, Cicvarić Kostić S. (2017). Value of CRM initiatives for
banks: Is the skepticism justified? Marketing, Serbian Marketing Association, Belgrade, vol. 48, no. 2,
pp. 107 - 114, ISSN 0354-3471, udc: 339+658. http://www.sema.rs/repository/download/marketingvol-48-no-2.pdf. [COBISS.SR-ID 524420757] (M51)
Сектор финансијских услуга карактерише динамичан развој и уочава се потреба за
иновативним пословним моделима који ће довести до задржавања постојећих клијената, али и
придобијања нових. Управљање односима са клијентима (енгл. Customer Relationship
Management - CRM) може се дефинисати као стратегија која тежи разумевању потреба
клијената у циљу обезбеђивања њиховог задовољства, дугорочне сарадње и повећања
продаје. Како у литератури и даље постоји скептицизам око вредности CRM иницијатива и
достигнутих побољшања перформанси пословања, циљ овог рада је разумевање основа и
показатеља успеха CRM у банкарском сектору. Рад даје преглед литературе у области и
утврђује неопходне ресурсе у циљу остварења предности коју доносе дугорочни и квалитетни
односи са клијентима.
1.8.3. Milošević, N., Barjaktarović Rakočević, S. (2014). Uloga informacione tehnologije u
računovodstvu = The role of information technology in accounting. Zbornik radova: Upravljanje
projektima u IT okruženju. Beograd: YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije. pp. 250254. [COBISS.SR-ID 515419802] (M63)
Рачуноводствени информациони систем и адекватна контрола квалитета његовог
функционисања чине основу за квалитетно финансијско извештавање. Захтеви интерних и
екстерних корисника рачуноводствених информација су различити због чега се пред
рачуноводство предузећа поставља тежак задатак. Примена рачуноводствених софтвера
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обезбеђује правовремене финансијске извештаје високог квалитета, који се користе у
доношењу пословних одлука и који у знатној мери утичу на будућност предузећа.
Информационе технологије су олакшале и унапредиле рачуноводствене функције увођењем
интернета и дигиталне комуникације, као и софтверских и хардверских решења. Организације
интегришу управљачко и финансијско рачуноводство и процесе, у којима од корпоративне
културе зависи основа за дефинисање управљачких извештаја. Генерално гледано, дигитални
системи смањују трошкове одржавања који настају због потреба екстерног корпоративног
информисања, иако њихова имплементација има високу цену. У оквиру овог рада сагледавају
се позитивне и негативне последице увођења информационог система у сектор рачуноводства.
Такође, дат је модел који дефинише типове веза између информационе технологије и
финансијског и управљачког рачуноводства и има за циљ да објасни значај рачуноводственог
информационог истема на свим нивоима предузећа. Такође, у раду су анализирана
побољшања основних перформанси предузећа која настају након увођења напредних и
модерних софтверских пакета.
1.8.4. Барјактаровић Ракочевић С, Милошевић Н, Бенковић С. (2013). Корпоративно
управљање у циљу одрживог развоја финансијских институција. Зборник радова: SPIN – Скуп
привредника и научника: “Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост”, Факултет
организационих наука и Привредна комора Београда, Београд, стр. 129-135. ИСБН: 978-867680-288-3. [COBISS.SR-ID 32294671] (M63)
Суштина корпоративног управљања представља успостављање јасне структуре одговорности,
дужности и транспарентности целе компаније. С обзиром на специфичност пословања
финансијских институција неопходно је истаћи значај корпоративног управљања у циљу
очувања стабилног финансијског система, али и опстанка свих тржишних учесника. У раду су
разматрани потенцијални проблеми који могу довести до појаве великих губитака и кризних
ситуација, а дате су и смернице за проактивно деловање у све комплекснијим условима.

Жаркић Јоксимовић Н., Барјактаровић Ракочевић С., Обрадовић Т. (2016). Управљачко
рачуноводство: анализа, планирање, одлучивање, контрола. Београд: Факултет
организационих наука. 435 стр. илустр. ISBN 978-86-7680-330-9. [COBISS.SR-ID 226073612];
универзитетски уџбеник.
Уџбеник „Управљачко рачуноводство, Анализа • Планирање • Одлучивање • Контрола“
презентује материју која се односи на методе, технике и алате менаџерског тј. управљачког
рачуноводства и резултат је дугогодишњег практичног, научноистраживачког и наставног рада
аутора. Аутори се баве рачуноводственом проблематиком за потребе ефикасног и ефективног
пословно-финансијског управљања. Доста пажње је у овој књизи посвећено примењеним
управљачко-рачуноводственим техникама. Акценат је стављен на интерпретацију и употребу
рачуноводствених и финансијских информација у оперативним и стратешким управљачким
активностима у организацији, а пре свега у доношењу квалитетних менаџерских одлука. Књига
је намењена како студентима Факултета организационих наука, тако и студентима свих
академских институција које се баве пословним и финансијским управљањем. Такође, садржај
књиге је прилагођен и потребама предузетника, менаџера и других заинтересованих лица.
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IV ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да др Слађана Барјактаровић
Ракочевић, ванредни професор Факултета организационих наука, Универзитета у Београду,
задовољава услове за избор у звање ванредног професора.
Обавезни услови:
Кандидаткиња ради на Факултету организационих наука од 1998. година и прошла је сва звања
прво као сарадник у настави, затим асистент-приправник, онда асистент, те доцент и ванредни
професор. Изводила је наставу на основним академским, мастер академским,
специјалистичким струковним и докторским студијама на обавезним и изборним предметима
Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство.
Просечна оцена педагошког рада, добијена у студентским анкетама од последњег избора
износи 4,62/5. Када је реч о развоју научног подмлатка кандидат је био ментор или члан
комисије на преко 80 завршних радова основних академских студија, преко 180 завршних
радова мастер академских студија, 5 специјалистичких радова, 3 магистарске тезе и члан у две
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Била је председник комисије за избор
једног сарадника у настави и једног сарадника у звању асистента.
Кандидаткиња је испунила све прописане квантитативне услове за реизбор у звање ванредног
професора: услов је један рад категорије М20, остварено је 7 радова М20 од последњег
избора, услов је један рад категорија М33, кандидаткиња има 13 и трећи квантитативни услов
један рад категорије М63, кандидаткиња има 5.
Изборни услови (детаљно наведени у Сажетку Извештаја):
- Стручно-професионални допринос:
o Била је члан уређивачког одбора националног и међународног научног часописа и
два зборника радова међународног симпозијума;
o Била је члан програмског одбора 4 међународне конференције, 2 национална
симпозијума, председник организационог одбора 2 међународна симпозијума,
члан организационог одобора једног научног симпозијума;
o Била је председник или члан комисије за израду већег броја завршних радова на
основним, мастер, специјалистичким и докторским студијама;
o Била је сарадник на домаћим и међународним научним пројектима (2
међународна, два стратешка национална, као и на више стручних пројеката);
-

Допринос академској и широј заједници
o Члан је једне професионалне асоцијације из области за коју се бира и две
струковне организације;
o Била је члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету
(продекан, члан Савета, члан Издавачког одбора, члан истраживачко-развојног
центра, члан или заменик члан Већа и Комисија студијских програма);
o Учествовала је у бројним семинарима и обукама у организацији професионалних
удружења;

-

Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно
установама културе или уметности у земљи и иностранству
o Учествовала је на 2 међународна, 2 национална и више стручних пројеката;
o Била је ангажована у настави или комисијама на другим високошколским у земљи
и иностранству (Члан комисије за одбрану докторске дисертације на Универзитету
у Паризу 1 Pantheon-Sorbonne, била је гостујући професор (Словенија, Хрватска,
Француска);
o Била је члан у професионалном удружењу (Српска Асоцијација менаџера);
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o
o

o

Учествовала у програмима размене наставника и студената ERASMUS+ у Паризу
Учествовала је у изради и спровођењу заједничког студијског програма на мастер
студијама Индустријског инжењерства у сарадњи са француском школом Ėcole
Centrale Paris;
Одржала је предавања по позиву на универзитетима у иностранству (Словенија,
Хрватска, Француска).

V ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Прегледом приложене документације Комисија је утврдила да се на конкурс у предвиђеном
року пријавио један кандидат, др Слађана Барјактаровић Ракочевић.
На основу анализе приложене документације о научним, стручним и педагошким
компетенцијама и квалитетима кандидата, као и разматрања остварених резултата у ужој
научној област
и Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, Комисија је закључила да кандидат др
Слађана Барјактаровић Ракочевић испуњава све услове за избор-реизбор 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 Слађане Барјактаровић
Ракочевић, Комисија констатује да кандидат испуњава све услове прописане актима
Универзитета и Факултета за избор-реизбор у звање ванредног професора за ужу научни
област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија. Кандидат поседује
двадесетогодишње 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, монографије или скрипте који
прате предмете из наведене уже научне области. Истичемо високу оцену педагошког рада
кандидата (4,62/5).
Кандидаткиња је испунила све прописане квантитативне услове за избор-реизбор у звање
ванредног професора: услов је један рад категорије М20, остварено је 7 радова М20 од
последњег избора, услов је један рад категорија М33, кандидат има 13 и трећи квантитативни
услов један рад категорије М63, кандидат има 5.
Барјактаровић Ракочевић је остварила и запажен стручно–професионални допринос: као члан
програмских и организационих одбора симпозијума и конференција, ангажманом у научним и
стручним пројектима, активним чланством у домаћим и међународним стручним
асоцијацијама. Остварила је допринос академској и широј заједници комисијама на факултету
и учешћем у наставним активностима ван студијских програма. Остварила је и допринос
сарадњи са другим високошколским и научноистраживачким установама, учешћем у
пројектима, ангажовањем у настави или комисијама на другим институцијама у земљи и
иностранству, учешћем у програмима размене наставника, спровођењу заједничких студијских
програма и предавањима по позиву на другим универзитетима.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија сматра да кандидат др Слађана
Барјактаровић Ракочевић поседује тражене педагошке, стручне и научне квалитете и да
испуњава све услове предвиђене Законом, а и актима Универзитета и Факултета за избор у
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звање ванредног професора за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и
ревизија.
Сходно томе, Комисија предлаже да се ванредни професор др Слађана Барјактаровић
Ракочевић изабере-реизабере 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. фебруара 2021. 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 Верољуб Дугалић, члан
редовни професор Економског факултета
Универзитета у Крагујевцу
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