
 1 

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“  

Сремска Каменица 

Факултет за пројектни и иновациони менаџмент 

Београд, Боже Јанковића 14 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

 

 

I   ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења 

      Одлука в.д. Декана бр. 8/1 од 25.01.2019. године 

 

2. Датум и место објaвљивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији о запошљавању „Послови“ Националне службе за 

запошљавање број 814 од дана 31.01.2019. године 

 

3. Број наставника који се бира, са назнаком звања и назив уже научне/уметничке области 

за коју се расписује конкурс 

Доцент, ужа научна област Менаџмент и пројектни менаџмент, 1 извршилац 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне/уметничке области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у 

којој је члан комисије запослен 

1. др Аца Јовановић, ванредни професор, Универзитет Едуконс, Факултет за 

пројектни и иновациони менаџмент 

2. др Катарина Павловић, доцент, Универзитет Едуконс, Факултет за 

пројектни и иновациони менаџмент 

3. др Владимир Обрадовић, ванредни професор, Универзитет у Београду, 

Факултет организационих наука 

 

5. Пријављени кандидати: 

- Др Милтун Пећић 

 

II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, једног родитеља и презиме: Милутин (Драган) Пећић 

 

2. Звање: Доктор наука – менаџмент и бизнис 

 

3. Датум и место рођења, адреса: 19. 11. 1978.  Београд, Земун Атанасија Пуље 26. 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: Универзитет „Браћа Карић“ Факултет за 

трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ 1998/1999-2004 година. 

 

6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама:  

Факултет за трговину и банкартво „Јанићије и Даница Карић“, Универзитет Браћа 
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Карић 

 

7. Година уписа и завршетка специјалистичких, магистарских, односно мастер студија: 

Универзитет „Браћа Карић“; Економска дипломатија 2005/2006 -2011 године. 

 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, магистарским, 

односно мастер студијама:  

Универзитет „Браћа Карић“ Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница 

Карић“, Економске науке-смер Економска дипломатија. 

 

9. Наслов завршног специјалистичког, магистарског, односно мастер рада:  

„Осигурање банкарских депозиза“ 

 

10. Наслов докторске дисертације/докторског уметничког пројекта:  

„Стратешко маркетиншки модел позиционирања и брендирања Републике Србије“ 

 

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације/докторског уметничког 

пројекта:  

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; Универзитет Привредна 

академија; 2016. 

 

 

 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

13. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће: Енглески: чита – врло добро, говори – врло добро, пише – добро 

 

14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Економске науке, Економија и финансирање, финансије, рачуноводство, управљање, 

лидерство. 

 

III    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

1. Установа, факултет, универзитет или предузеће, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

 

2016-2017, директор развоја и асистент „Академија Доситеј“ 

2013-2016, асистент Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 

Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

2012-2013, Директор маркетинга и развоја универзитета „ Алфа универзитет“ 

2011-2013, Defuse d.o.o. World Gaming Center (професионални интернет eSports 

такмичарски центар. Позиција; Оснивач и власник  

2008-2011, Ram4you d.o.o. Генерални заступник Motorola & Hyundai Mobile за тржиште 

Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине. Позиија: Оснивач и директор 

2006-2008, ЦВС д.о.о.. Заступник система за праћење возила и пружање услука 

руковођењем возним парком. Позиција: Саветник Г.М. 

2004-2006, асистент за међународну сарадњу: Факултет за трговину и банкартво 

„Јанићије и Даница Карић“, Универзитет Браћа Карић 

2005-2006, Orange LPD, туристичка агенција за студентска путовања. Позиција: Оснивач 
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и Директор. 

2002-2005.  Универзитет „Браћа Карић“  Позиција: Менаџер униврзитета за практичну 

наставу и односе са јавношћу (ПР) 

2002-2002. Универзитет „Браћа Карић“  Позиција: Асистент катедре за међународну 

сарадњу. 

1999-2006Оснивач и председник Асоцијације студената (АСТИБ) 

1999-2000, Мобтел д.о.о. Позиција: Сарадник функције општих послова-администрација 

претплатничких уговора. 

 

 

IV   ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

V    НАСТАВНИ РАД: 

a) Претходни наставни/уметнички рад (пре избора у звање наставника): 

 

1. Курсеви наставних предмета, називи година студија и фонд часова: 

1. Основе менаџмента, ОАС Оперативно-примењени менаџмент I година, 30 часова 

2. Теорија модерног менаџмента, МАС Планско-процесни менаџмент I година, 30 

часова 

2. Педагошко искуство: Асистент 

 

3. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима/семестру, на 

предмету, са фондом часова): 

 

     б)  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни   

           професор и редовни професор) 

 

1. Назив предмета, година студија и фонд часова на основним, специјалистичким, 

магистарским, односно мастер и докторским студијама 

 

2. Увођење нових области, наставних предмета, метода у наставном процесу 

 

3. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова) 

 

4. Руковођење – менторство, специјалистичких, магистарских, односно мастер радова (име 

и презиме студента, ужа научна област и наслов рада): 

 

5. Руковођење – менторство докторских дисертација/докторских уметничких пројеката 

(име и презиме докторанта, ужа научна област и наслов докторске 

дисертације/докторског уметничког пројекта): 

 

6. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 

 

 

7. Учешће у комисијама за одбрану дипломских, специјалистичких, магистарских, односно 

мастер радова и докторских дисертација/докторских уметничких пројеката: 

       в)    Уџбеници (наслов, аутори, година издања, издавач): 
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       г)    Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

       д)   Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација 

       ђ)  Мишљење студената о педагошком раду наставника, ако је формирано у складу са 

општим актом факултета  

       е)   Остало 

 

VI     ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ ОДНОСНО 

УМЕТНИЧКОМ РАДУ: 

 

 1.  Научне публикације 

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије)  

Р. бр. аутори (година) наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја)  

Р. бр. аутори (година) наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

  М21 

  М21 

  М21 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

  М22 

  М22 

  М22 

  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

  М23 

  М23 

  М23 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

  М24 

  М24 

  М24 

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM10.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM10.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
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  М24 

 

КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и 

полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање 

међународног научног часописа) 

Р. бр аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) 

Р. бр аутори (година) наслов рада. У: наслов зборника. Место издавања: издавач, странице категорија 

 Пећић М.,Веселиниовић Т., Станковић М (2014) Пројектом од инвенције 

до иновације, међународна научно-стручна конференција „Иновације у 

функцији привреде“ Факултет за примеоени менаџмент, екпнпмију и 
финансије, Бепград, 10.12.2014., Бепград 

33 

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације 

националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) 
Р. бр аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

 Јановац, Т., Вукајловић, Ђ., Пећић, М., Новаковић, С. (2015): „Истраживање 

задовољства студената услугом високог образовања“, Техника, Савез 

инжењера техничара Србије, бр. 2/2015, стр. 359-367.  

М51 

 Остојић, Б., Станковић, С., Пећић, М., (2018): Важност људских ресурса у 

пословном одлучивању, Војно дело, Министарство одбране Републике 

Србије, бр. 7 , стр. 431-436. 

М51 

 Остојић, Б., Станковић, С., Пећић, М., Џамић, М., (2019): Образовање и 

финансијско-рачуноводствена менаџерска професија у Србиј- Однос 

високообразовних устанва наспрам потреба тржишта рада и привреде, бр. 

4/2019 

М51 

  М51 

  М51 

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

1.  Дољаница, Д., Момчиловић, О., Пећић, М., Анђелковић, М., (2018): „Утицај 

постојећег и новостеченог знања менаџера из области екологије у функцији 

брзине увођења пословних промена у предузећима у Републици 

Србији“, Ecologica, бр. 91/18, стр. 614-619 (M52)  

М52 

2. Дољаница Д., Момчиловић О., Пећић М.,  (2018): „Утицај претходног и М52 

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM30.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM40.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
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будућег образовања менаджера на пословне промене у предузећима“ 

Економија: Теорија и пракса, вол.11, бр. 2, стр. 1-18 

  М52 

  М52 

  М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 

Р. бр. аутори (година) наслов, часопис, број, странице категорија 

 Стојановић, К., Јауковић, К., Пећић, М. (2016): Утицај образовања и 

дужине радног стажа на задовољство запослених у предшколским 

установама, Економија теорије и пракса, вол. 9, бр. 2, стр. 33-49.  

М53 

  М53 

  М53 

  М53 

 

КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) 

Р. бр пун наслов категорија 

   

   

   

   

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)  

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарски рад и докторска дисертација)  

Р. бр аутор (година) наслов дисертације, институција где је одбрањена теза категорија 

1. Пећић М., (2010) „Осигурање банкарских депозита“ Факултет за трговину и 

банкарство „Јанићије и Даница Карић“ Алфа универзитет  
М 72 

2. Пећић М., (2016) „Стратешко маркетиншки модел позиционирања и 

брендирања Републике Србије“ Универзитет Привредна академија, Факултет 

за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 

М 71 

 

КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развојна решења)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

   

   

2. Индекс компетенције: 

категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM60.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM80.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM90.pdf
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број пуб.               

број бодова               

 

категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 

број пуб.     1          

број бодова     1          

 

категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 

број пуб.    3 2 1         

број бодова    9 3 1         

 

категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93    

број пуб. 1 1             

број бодова 6 3             

укупно бодова=  

 

радови са SCI листе (број): М21 (    _); М22 (      ); М23 (      ); М24(      ).     

 

3. списак публикација из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

   

   

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научноистраживачки рад) 

звање 
Укупан  

број бодова 

Број бодова 

(радова) са 

SSCI/SCIE листе
 

доцент 20  

ванредни 

професор 
  

редовни професор   
 

 

4. Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовног професора): 

број цитата (без аутоцита):    извор:  

 

 

 

 

 

23 

  

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/prethodni%20period.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20NAUCNO.pdf
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VII    СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл). 

        Етно сајам:  

Оснивач и идејни творац удружења грађана „Етнос“ које је 10 година успешно реализовало 

пројекат  Етно сајам на Златибоу у сарадњи са општином Чејетина од 2000-2010 године.  

Сајам се одржавао у летњем периоду и имао је за циљ промовисање старих српских  заната, 

гостујучћа предавања, едукација, забава и живот, под слоганом „Традицијом ка будућности“ 

http://www.zlatibor.rs/vest/etno-sajam 

      Фестивал Образовања и Спорта (ФОС): 

Оснивач и идејни творац ФОС-а у сарадњи са Факултетом за примењени менаџмент економију и 

финансије и скупштином града Београда, успешно реализоване 4 године од 2014-2018. 

Цињ фестивала је промоција и спајање образовања, спорта, екологије и нове дисциплине е-

спорта. Фестивал ће се одржати у јуну 2019 године на Тргу Николе Пашића у Београду. 

 

 

VIII  ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

 

IX      ОСТАЛО 

 

 

 

 

X       АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 

Др Милутин Пећић, рођен је 19.11.1978. године, у Београду. Завршио је 2004 године 

основне академске студије на Универзитету „Браћа Карић“ Факултет за трговину и 

банкарство „Јанићије и Даница Карић“, смер Банкарство. На истом Универзитету је 2011 

године завршио магистарске студије смер „Економска дипломатија“ након чега је на 

Универзитету Привредна академија у Новом Саду одбранио докторску дисертацију под 

називом „Стратешко маркетиншки модел позиционирања и брендирања Републике 

Србије“ на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду. 

Одбраном докторске дисертације стекао је научни назив доктор наука – менаџмент и 

бизнис.  

Од 1999 године кандидат је био оснивач и Председник студентског парламента и 

Асоцијације студената Факултета за трговину и Банкарство (АСТИБ). Током студирања 

кандидат је ангажован као асистент катедре за међународну сарадњу и као оснивч 

удружења „Етнос“ је успешно реализовао 10 година традиционалног сајма на Златибору 

под називом „Етно сајам“. На специфичан начин пројекат је успео да обједини 
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образовање, традицију, туризам, екологију и забаву. Студенти су на интерактиван начин 

могли да учествују у организацији као и значају образовања у практичној примени 

организације догађаја и шире. 

Кандидат је кроз своју каријеру и у складу са својом докторском дисертацијом везаном за 

промовисање и брендирање српских производа 2014 године у Хонг Конгу освојио две 

највеће интернационалне награде на сајму иновација и технологије „INOTEX“ Хонг Конг 

представљајући младе Српске научнике и њихове патенте. 

Творац је фестивала образовања и спорта (ФОС), који се пет година одржава на 

различитим локацијама широм Београда у сарадњи са Факултетом за примењени 

менаџмент економију и финансије  и Скупштином града Београда, где се на јединствен 

начин спаја образовање, спорт, екологија и иновације. Кроз фестивал студентима је 

омогућен практичан пример значаја образовања у спорту и обрнуто. 

Милутин је један од зачетника промовисања и организатора великих догађаја везаних за 

нову еру спортова,  а то је елоктронски спорт у сегменту  „gaming“  индустрије која је све 

присутнија у нашем окружењу. Једадан је од оранизатора и твораца европског и светског 

првенства у електронско спорту чија је манифестација била од јавног значаја. 

2011 године кандидат је ангажован од стране Алфа Универзитета као Директор 

маркетинга и развоја. 2013-2016 године је започео радни однос на Факултету за 

примењени менаџмент, економију и финансије у Београду.  

Радови кандидата су врло актуелни о чему сведоче објављени радови у категоризованим 

од стране министарства надлежног за науку. 

Претходно наведено указује да је кандидат на високом стручном нивоу и да успешно и 

квалитетно решава проблеме из области којом се бави, те да је квалификован за обављање 

послова везаних за предложено. 

 

 

 

XI       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА                     

на 1/2 стране куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан: 

На основу увида у конкурсни материјал и анализе постигнутих резултата, Комисија даје 

следеће мишљење за избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и пројектни 

менаџмент у Београду, Универзитета Едуконс у Сремској Каменици.  

 

Комисија је утврдила следеће чињенице о кандидату др Пећић Милутину: 

 Поседује научни степен доктор наука – менаџмент и бизнис; 

 Самостално обавља истраживачки рад о чему сведоче публиковани радови у 

различитим категоријама; 

 Показао је способност за наставно педагошки рад; 

 Задовољава услове у погледу остварених бодова за избор у звање доцента. Има 

остварен индекс научне компетентности од 20 бодова 

На основу анализе биографије кандидата др Пећић Милутина, докторске дисертације, 

оствареног индекса научне компетентности, квалитета објављених научно-стручних радова и 
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доприноса академској и стручној заједници, Комисија констатује да др Пећић Милутин, 

испуњава све, Законом о високом образовању и Статутом Факултета за пројектни и иновациони  

менаџмент у Београду, прописане услове за избор у звање: доцента за ужу научну област 

Менаџмент и пројектни менаџмент. 

XII      ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ  НАСТАВНИКА 

 

Имајући у виду биографске податке кандидата, анализу научно-истраживачког рада, 

остварен индекс научне компетентности, квалитет публикованих научно-стручних радова 

и доприноса академској и стручној заједници, Комисија закључује да је др Пећић 

Милутин постигао солидне резултате у научно-истраживачкој делатности. 

 

На основу свих релевантних чињеница и претходно изнетог, Комисија  закључује да кандидат 

др Пећић Милутин, испуњава све захтеве да буде изабран у звање – ДОЦЕНТ за ужу 

научну област  Менаџмент и пројектни менаџмент. 

    

   У Београду, 

   12.03.2019. године                                                                                     

                                                                                              

 

                                                                                             ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

1. др Аца Јовановић, ванредни професор, Универзитет Едуконс, Факултет за пројектни и 

иновациони менаџмент 

 

                                                                           _____________________________________________ 

2. др Катарина Павловић, доцент, Универзитет Едуконс, Факултет за пројектни и 

иновациони менаџмент 

 

                                                                           _____________________________________________ 

3. др Владимир Обрадовић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет 

организационих наука  

 

                                                                           _____________________________________________
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