Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета:
Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
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:
др Слађана Барјактаровић Ракочевић, ванредни професор

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област

Слађана, Милош, Барјактаровић Ракочевић
24.09.1974. Беране (Иванград), Црна Гора
Факултет организационих наука
ванредни професор
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1997. године
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2002. године
- Ужа научна, односно уметничка област: Финансијски менаџмент
Докторат:
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2007. године
- Наслов дисертације: „Модел организације тржишта хартија од вредности и улога банака“
- Ужа научна, односно уметничка област: Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија

Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 1998: сарадник за научно - истраживачки рад, ужа научна област Финансијски менаџмент
- 1998: асистент – приправник, ужа научна област Финансијски менаџмент
- 2002: асистент, ужа научна област Финансијски менаџмент
- 2007: доцент, ужа научна област Финансијски менаџмент
- 2012: ванредни професор, ужа научна област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија

3) Испуњени услови за избор у звање___ванредног професора

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2

3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода

Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

oценa / број година
радног искуства
Није примењиво
2012/2013 – просечна
оцена 4,88;
2013/2014– просечна
оцена 4,55;
2014/2015 – просечна
оцена 4,53;
2015/2016 – просечна
оцена 4,50;
2016/2017 – просечна
оцена 4,66;
20 година искуства у
раду са студентима на
Факултету
организациониха наука
на предметима из уже
научне области
Финансијски
менаџмент,
рачуноводство и
ревизија

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
Председник комисије за
избор једног сарадника
у настави и једног
сарадника у звању
асистента. Менторства
или чланства у

5

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

6.

Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

комисијама: 80
дипломских радова.
Менторства или
чланства у комисијама:
Мастер и
специјалистички радови
185;
Члан комисије у три
магистарске тезе.
Није примењиво

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за коју
се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
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.

Није примењиво

10

Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту

Није примењиво

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
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.

Није примењиво

7

8
9

12
13

14

Објављен 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)

15

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

Није примењиво
Није примењиво

Није примењиво
Није примењиво

Објављено
7 радова из
категорије
М20 од
последњег
избора.
Објављено
13 радова
из
категорије
М33 од

Испуњен услов. Списак радова
од последњег избора је дат на
крају табеле.

Испуњен услов. Списак радова
од последњег избора је дат на
крају табеле.

последњег
избора.
Објављено
5 радова из
категорије
М63 од
последњег
избора.

16

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

17

Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
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
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
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
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

Није примењиво

18

19

20

24

Испуњен услов. Списак радова
од последњег избора је дат на
крају табеле.

Није примењиво

Није примењиво

Није примењиво

Није примењиво

14. Списак радова М20 од последњег избора:
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/10.5771/0949-6181-2019-2-259. [COBISS.SR-ID 531262615] (IF2018=0,571) (M23)
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)

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)
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.SRID 512973916] IF 2011=0.039 (M23)
5.
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)
6.
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)
7.
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.SRID 515312282] (M24)

15. Списак радова М33 од последњег избора:
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.
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.
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
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
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
978-86-7680-326-2. [COBISS.SR-ID 515570586]
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.
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]
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]
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]
10.
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: 978-86-7680-295-1 [COBISS.SR-ID 515464858]
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.
12.
Benković, S., Milosavljević, M., & Barjaktarović Rakočević, S. (2013). The benefits of implementing publicprivate 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.
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]

16. Списак радова М63 од последњег избора:
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 978-86-86385-13-0. (M63)
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)
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)
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)
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)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
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
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
високошколским,
пројекатима и студијама
научноистраживачким
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
установама, односно
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи
установама културе или
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.
уметности у земљи и
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
иностранству
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. Стручно-професионални допринос
1.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у земљи или
иностранству
Члан уређивачког одбора научног часописа „Management - Journal for Theory and Practicе
Management“, (2014-2016), категорија часописа М24, уредник међународне секције
Члан уређивачког одбора научног часописа „Management - Journal for Theory and Practicе
Management“, (2012-2013), категорија часописа М51, уредник међународне секције
Члан уређивачког одбора зборника радова међународног симпозијума категорије М33:

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)
Levi Jakšić, M., (urednik) & Barjaktarović Rakočević, S., (urednik). (2012). Innovative management and
business performance: symposium proceedings. Belgrade: Faculty of organizational sciences. ISBN: 978-867680-255-5. [COBISS.SR-ID 191307276]. (M36)
1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног или
међународног нивоа
Члан Програмског одбора међународне конференције о развоју организационих наука, Факултет за
организацијске веде, Универзитет у Марибору, Порторож, Словенија, 2015, 2016, 2017 и 2019. године.
Члан Програмског одбора научног симпозијума SPIN, Факултет организационих наука, 2013 и 2015.
године.
Председник организационог одбора међународног симпозијума SYMORG, Факултет организационих
наука, 2012 и 2014. године.
Члан организационог одбора научног симпозијума SYMORG, Факултет организационих наука, 2004.
године
1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским
студијама
Кандидат је била председник или члан комисије у преко 180 мастер радова и 5 специјалистички
радова, члан комисије у три магистарске тезе, члан комисије у 2 докторске дисертације.
1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима
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, 20162017. сарадник на пројекту
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
IPA: BSCCIest – Establishing Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria (20132014), позиција: члан тима. Бр: 2007CB16IPO006-2011-2-46
Пројекат - Модел организације јединица за јавне набавке наручилаца, OSCE Mission to Serbia,
експерт, 2012.
Стратешки пројекат Министарства за науку, технологију и развој бр. 1910 „Истраживање и
унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције“; 2003-2004, сарадник на
пројекту.

2. Допринос академској и широј заједници
2.1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у стручним или научним асоцијацијама
у које се члан бира
Члан Европске финансијске асоцијације - EFA – European Finance Association
Члан International Management Teachers Academy (IMTA) Alumni Association
Члан CEEMAN
2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или универзитету
у земљи или иностранству
Продекан за међународну сарадњу и сарадњу са компанијама на Факултету организационих наука,
2012-2015;
Члан Савета ФОН-а, 2002-2004;
Члан Издавачког одбора Факултета организационих наука, 2006-2017.
Члан Савета Истраживачко-развојног центра ФОН-а, 2016
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 на Већу мастер студија.
2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у
организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у
активностима популаризације науке
Учествовала је у бројним семинарима и обукама у организацији професионаних удружења, списак је
дат у Извештају;
Члан жирија за стартап такмичење студената „Генератор Флуо“ у организацији банке Societe General
(пријављено 140 стартап идеја);
Као предавач учествовала у Програму преквалификације вишка војног кадра за цивилна занимања
(PRISMA) – Министарство одбране Уједињеног Краљевства и Северне Ирске, 2004 – 2008 г.
3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или
уметности у земљи и иностранству
3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима и студијама
Списак међународних научних или стручних пројеката је дат у Ивештају, а један део је наведен у
Сажетку под тачком 1.4.
3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким
институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача
Члан комисије за одбрану докторске дисертације на на Универзитету Париз 1 Pantheon-Sorbonne 2013.
године
Гостујући професор:
Универзитет Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Факултет за економију и менаџмент, Париз,
Француска, 2017;
Универзитет у Загребу, Факултет организације и информатике, Вараждин, 2016;
Универзитет у Марибору, Факултет за организацијске веде, Крањ, 2012.

3.3.

Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији
националног или међународног нивоа
Члан Српске асоцијације менаџера (2013 -2019)
Делегат Универзитета у Београду у Скупштини Академског културно-уметничког друштва „Бранко
Крсмановић“ од 2011. до 2015. године.

3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената
ERASMUS+ размена наставног особља у марту 2017. године, Université Paris-Est Créteil Val-deMarne (UPEC), Париз, Француска у трајању од седам дана,
3.5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
Организовање мастера програма из области Индустријског инжењерства у сарадњи са француском
школом „Ėcole Centrale Paris”, задужена посебно за праћење буџета програма али и наставне
активности, 2002-2005.
3.6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству
„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

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу анализе приложене документације о научним, стручним и педагошким компетенцијама и
квалитетима кандидата, као и разматрања остварених резултата у ужој научној области Финансијски
менаџмент, рачуноводство и ревизија, Комисија је закључила да кандидат др 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 изборреизбор 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). 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 специјаистичких 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 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 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 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.

Место и датум:_Београд, 23.02.2021.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
____________________________________________
Др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, председавајућа

____________________________________________
Др Слађана Бенковић, редовни професор
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, члан
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