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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, 2 извршилаца 

 

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 Љиљана Милетић, редовни професор, Универзитет Едуконс, Факултет 

за пројектни и иновациони менаџмент  

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

пројектни и иновациони менаџмент 

3. др Владимир Обрадовић, ванредни професор, Факултет организационих 

наука 

 

5. Пријављени кандидати: 

- Др Обрад Чабаркапа  

- Др Јелена Вукоњански 

 

II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, једног родитеља и презиме:   

Обрад (Татомир) Чабаркапа 

 

2. Звање:  

Доктор наука одбране, безбедности и заштите. 

  

3. Датум и место рођења, адреса:  

           05.05.1963. Крупице, Пљевља. 

           Генерала Љубомира Милића бр. 1/16, 11000 Београд 

 

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

            Пензионер 
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5. Година уписа и завршетка основних студија: 1982-1987. год.  

             

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

       Војнотехничка академија КоВ ЈНА у Загребу (5 година), смер Машинство,  

       специјалност Наоружање, просек студија 9,87 (први у рангу). 

 

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

Магистарске студије: 1989-2000. године. 

             

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

магистарским студијама: Магистарске студије на Војнотехничкој академији Београд, 

Магистар техничких наука – Унутрашња балистика, просек студија 9,25. 

 

9. Наслов специјалистичког, магистарског односно мастер рада: „Истраживање полазних 

параметара за модел двофазног струјања у цеви оружја“ 

 

10. Наслов докторске дисертације/докторског уметничког пројекта: „Заштита иновација у   

функцији јачања система одбране“  

 

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације: Факултет Безбедности, 

Унуверзитет Београд, 2008. године 

 

 

 

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 језик, чита добро, пише добро, говори  задовољавајуће 

- Руски језик, чита и пише задовољавајуће 

 

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

Менаџмент (управљање) иновацијама (рад на иновационим пројектима, развој малих и 

средњих предузећа, пројектни менаџмент 

Производни менаџмент, Пројектни менаџмент 

Заштита интелектуалне својине (Заштита индустријске својине, патентна заштита 

проналазака и прихватање техничких унапређења) 

Наставно-научни рад (едуковање кадрова из области заштите интелектуалног 

стваралаштва и стварања иновација).  

Менаџмент људским ресурсима (Тимски рад) 

III    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

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

сва): 

 - Од 1987. до 1991. године, као професионално војно лице након завршетка академије, 

радио у Техничком школском центру на Војнотехничкој академији у Загребу. Ангажован на 

командирским дужностима у питомачким класама. У овом периоду активно учествовао у 

држању наставе из општевојних предмета и на држању вежби на предметима: Балистика и 

Конструкција наоружања на Катедри наоружања.  
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 - Од 1991. до 1993. године, радио на Војнотехничкој академији у Београду, као командир 

потомачке класе и на Катедри наоружања на држању наставе из предмета из области 

Наоружања (Балистика, Основе одржавања наоружања).  

 - Од 1993. до 1999. године, као официр техничке службе радио у техничким јединицама 

Гарде на пословима снабдевања и одржавања технике.  

 - Од 1999. до 2004. године, радио на референтским дужностима у Одељењу за научну и 

инвентивну делатност у Управи за НИД, Сектора за ШОНИД, ГШ ВСЦГ. Обављао послове 

референта за планирање НИД и за патентну заштиту поверљивих проналазака.  

 - Од 2004. до 2006.  године налазио се на дужности Помоћника команданта Гардијске 

бригаде за објекте посебне намене.  

 - Током 2002-2004. године, уз поверу предавања, поред обавеза на радном месту, додатно је 

ангажован на реализацију наставе из стручног предмета „Унутрашња балистика” са три 

генерације студената Војне академије. 

 - Од 2006. до 2014. године, радио на руководећим пословима из области 

научноистраживачке и инвентивне делатности у Министарству одбране и Војсци Србије. Са 

дужности начелника Одељења за научноистраживачку и инвентивну делатност у Управи за 

стратегијско планирање Сектора за политику одбране Министарства одбране, отишао у 

пензију крајем 2014. године. 

 - Од 2015. до 2017. године, запослен у Иновационом центру ТМФ по основу учешћа на 

пројекту: „Развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне 

инфраструктуре“, финансираном од стране Министарства науке и технолошког развоја РС. 

- Школске 2015/2016. и 2017/2018. године, по основу уговора о допунском раду радио на 

Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије – Београд, Универзитет 

Привредна академија – Нови Сад. У току једне школске године обављао дужност Продекана 

за научноистраживачки рад. 

 

IV   ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

V    НАСТАВНИ РАД: 

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

 

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

Војнотехничка академија Београд: 

- Балистика, три генерације студената - IV  година, 60 часова. 

 

2. Педагошко искуство: ванредни професор на Факултету за примењени менаџмент, 

економију и финансије у Београду. 

 

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

 

 

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

предмету, са фондом часова): 

 

- Током школске 2001/02, 2002/03 и 2003/04 држао наставу на предмету Унутрашња     

балистика са студентима Војне академије (3 семестра по 60 часова). 
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- На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије -240 часова 

(Менаџмент малих и средњих предузећа, III година ОАС, 60 часова; Менаџмент 

мналог бизниса, I година Мастер студија, на два студијска програма, 90 часова;  

Метод и организација научноистраживачког рада, II година Мастер студија, на два 

студијска програма, 90 часова). 

 

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

           професор и редовни професор) 

- До сада објавио око 70 научних радова националног и међународног значаја. 

- Учествовао у организовању више научних скупова домаћег и међународнг значаја 

(секретар ОО СИМОПИС 2001, председник ОО СИМОПИС 2010, који је ових година 

одржаван у организацији Министарства одбране и Војске, као и члан одбора за неколико 

домаћих научних скупова). 

- У периоду 2006 – 2014. године присуствовао и учествовао у раду на више семинара, 

практичних радионица и округлих столова у Републици Србији из области заштите 

интелектуалне својине у организацији WИPО – Светске патентне организације, ЕПО – 

Европске патентне организације, домаћег ЗИС – Завода за интелектуалну својину и 

Привредних комора Србије и Београда.  

- У систему одбране (у Управи за стратегијско планирање, Управи за одбрамбене 

технологије, Војнотехничком институту) је током 2011-2012. године у сарадњи са Заводом за 

интелектуалну својину организовао неколико семинара из области патентне заштите, на 

којима је држао стручна предавања из ове области.  

- Од 2000. До 2014. године активно учествовао у организовању међународне изложбе 

“ПРОНАЛАЗАШТВО - БЕОГРАД“, као члан одбора за припрему и осталих стручних тела 

изложбе. 

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

специјалистичким, магистарским и докторским студијама. 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије и з Београда: 

- Менаџмент малих и средњих предузећа, III година ОАС, 60 часова; 

- Менаџмент мналог бизниса, I година Мастер студија, на два студијска програма, 

90 часова; 

- Метод и организација научноистраживачког рада, II година Мастер студија, на два 

студијска програма, 90 часова. 

 

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

 

3. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова): Као ментор водио два 

студента на ОАС и Мастер студијама на Факултету за примењени 

менаџмент,економију и финансије у Београду. 

 

4. Руковођење – менторство, специјалистичких радова и магистарских теза (име и 

презиме студента, ужа научна област и наслов рада): Више од 200 семинарских 

радова, као професор на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије 

у Београду.   

 

5. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 

научна област и наслов дисертације): 



 5 

 

6. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 

 

7. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, 

магистарских теза и докторских дисертација: 

Учествовао у Комисијама (као председник или члан) за одбрану пет завршних радова 

слушалаца Командноштабног усавршавања.  

 

 

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

мастер радова и докторских дисертација/докторских уметничких пројеката: 

На Факлтету за примењени менаџмент, економију и финансије у Беогрду, учествовао као 

члан комисије за одбрану две докторске дисертације и десет мастер радова. 

На Војној академији, учествовао у Комисијама (као председник или члан) за одбрану 

завршних радова за пет  слушалаца Генералштабног усавршавања. 

       в)    Уџбеници (наслов, аутори, година издања, издавач): 

       г)    Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. наслов, аутор, година издања, 

издавач):  

       д)   Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација 

За књигу (монографију) под називом: „Заштита поверљивих иновација”, му је од стране 

САНУ, Савеза проналазача Београда и фондације „Младен Селак”, додељена златна медаља 

„Тесла-Пупин” за најуспешнију књигу у 2010. години која популарише иновације и иноваторе, за 

изузетне резултате у научно-истраживачком раду и посебан допринос развоју проналазаштва. 

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

општим актом факултета  

- изузетно позитивна мишљења и врло високе одличне оцене из предмета:  
- Менаџмент малих и средњих предузећа, 

- Менаџмент малог бизниса  и   

- Метод и организација научноистраживачког рада.  

       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 

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
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  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 

 

 

1. 

Д. Петровић, О. Чабаркапа, С. Стопић, З. Бурзић, (2012) „Numerical 

analysis of the states of deformation and stress in the sealing elements“,  

Физика и техника высоких давлений, том 22, № 4, Национальная 

академия наук Украины, Донецкий физико-технический институт им. 

А.А. Галкина НАН Украины  Индекс 74528 

М24 

  М24 

  М24 

  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 

1. Љ. Танчић, М. Цветковић, О. Чабаркапа, (2000), „Putting to ged the her 

model and experimental results for two-phase fluid flow in the small arms by 

Boks-Willson method„, VII симпозијум теоријске и примењене механике 

Републике Македоније, Струга, Зборник радова, 28-30 септембар 2000. 

ISBN 978-86-87545-03-8.  

М31 

2. О. Чабаркапа, Б. Л. Поткоњак, И. Јовић, (2007), „Classified Inventions 

Protection Procedure„, International innovation conference 2007, 29-

30.11.2007. SANU, Београд, Србија ISBN 978-86-87545-03-8. 

М31 

3. М. Ковач, О. Чабаркапа, (2009), „Развој одбрамбене индустрије као 

опредељење стратегије одбране Републике Србије„, ОТЕХ 2009. ISBN 

М31 

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
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM30.pdf
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978-86-81123-40-9.  

4. Д. Петровић, О. Чабаркапа, А. Буквић, (2012), „ANALYSIS OF 

CHANGES IN AIR PRESSURE DURING THE AIRCRAFT TIRE 

CONTACT WITH THE RUNWAY“, 5th International Scientific 

Conference on Defensive Technologies, 0TEH 2012, Belgrade, 18-19, 

September 2012. ISBN 978-86-81123-58-4 

М31 

5. Д. Петровић, О. Чабаркапа, Н. Пекић, (2009), „Анализа утицаја трења 

на расподелу напона у пнеуматику применом методе коначних 

елемената„, ОТЕХ 2009. ISBN 978-86-81123-40-9. 

М31 

6. О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2009), „Знања официра Војске Србије из 

менаџмента заштите интелектуалне својине„, Научно-стручни скуп 

Потребна знања официра ВС 2010-2020, ВА и ИСИ, Београд 2009. 

ISBN 978-86-87545-03-8. 

М31 

7. Д. Одовић, О. Чабаркапа, (2007), „Заштита интелектуалне својине у 

развоју средстава НВО„, ОТЕХ 2007, Београд 3-5. октобар 2007. ISBN 

978-86-81123-48-5.  

М31 

8. О. Чабаркапа, М. Дуњић, Д. Одовић, (2007), „Методологија 

испитивања пријава иновација у систему одбране„, ОТЕХ 2007, 

Београд 3-5. октобар 2007 ISBN 978-86-81123-48-5. 

М31 

9. О. Чабаркапа, Далибор Петровић, Бранко Ђедовић, (2009), 

„Нормативна регулатива заштите поверљивих иновација„, 

Информациона безбедност 2009. стр. 203-212. Београд 2009. ISBN 978-

86-87545-03-8.  

М33 

10. О. Чабаркапа, Д. Петровић, С. Чабаркапа, (2013), „THE USE OF 

MATRIX CONTRADICTIONS IN SOLVING TECHNICAL 

PROBLEMS„ BALCOR 2013, Beograd, Zlatibor, 07-10, September 2013. 

ISBN 978-86-7680-285-2.  

М33 

11. Д. Рајић, О. Чабаркапа, (2016), „Примена иновационих стандарда у 

области наоружања и војне опреме“, ОТЕХ 2016, ISBN 978-86-81123-

48-5. ОТЕ, Београд 2016. 

М33 

12. О. Чабаркапа, М. Марковић, Д. Рајић, (2016), „Решавање техничких 

проблема при раду са убојним средствима помоћу инвентивних 

принципа“,  ОТЕХ 2016, ISBN 978-86-81123-48-5. Београд 2016. 

М33 

13. О. Чабаркапа, (2015), „Иновациони модел предузетништва у функцији 

развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у 

функцији развоја привреде“, Зборник радова, ISBN 978-86-84531-22-5, 

COBISS.SR-ID 219679756. 

М33 

14. Д. Рајић, О. Чабаркапа, (2016), „Зашто је болест тешко излечити“ 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије са 

партнерима Московская междуародная высшая школа бизнеса 

(МИРБИС), Ledra College Nicosia, Међународна научно-стручна 

конференција: „Како до квалитетнијег живота“, Зборник радова, ISBN 

978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076; 

М33 

15. Д. Рајић, О. Чабаркапа, (2016), „Контрадикција као основ болести“, М33 
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Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије са 

партнерима Московская междуародная высшая школа бизнеса 

(МИРБИС), Ledra College Nicosia, Међународна научно-стручна 

конференција: „Како до квалитетнијег живота“, Зборник радова, ISBN 

978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076; 

16. Д. Рајић, О. Чабаркапа, (2016), „Алгоритам асоцијативне 

хомеопатије“, Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије са партнерима Московская междуародная высшая школа 

бизнеса (МИРБИС), Ledra College Nicosia, Међународна научно-

стручна конференција: „Иновацијама у будућност“, Зборник радова,  

978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060; 

М33 

17. О. Чабаркапа, Д. Рајић, (2016), „Значај патентне заштите 

проналазака у развоју иновационих решења“, Факултет за примењени 

менаџмент, економију и финансије са партнерима Московская 

междуародная высшая школа бизнеса (МИРБИС), Ledra College 

Nicosia, Међународна научно-стручна конференција: „Иновацијама у 

будућност“, Зборник радова,  978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 

227682060; 

М33 

   

   

   

 

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 

1. О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2014), „Примена патентне документације 

при пројектовању средстава наоружања и војне опреме“, 

Војнотехнички институт,  Научнотехничке информације 4/2014, 

монографска серија ISSN 1820-3418, CIP – 629.753.45.01. ISBN 978-86-

81123-69-0. COBISS.SR-ID 209450252. 

M41 

2. 
О. Чабаркапа (2010) „ Заштита поверљивих иновација“  ДИБИД - ВИЗ, 

Редакција “Војна књига“, Београд 2010. године. CIP 355.1:005.96 ISBN 

978-86-335-0342-6 

M42 

3. М. Андрејић, О. Чабаркапа (20129, „Тимски рад у систему одбране“, 

Медија центар „Одбрана“, Београд 2012. године.  
CIP 355.1:005.96 ISBN 978-86-335-0342-6 

M42 

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 

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

1. О. Чабаркапа, М. Дуњић, Д. Петровић, (2011), „Војни патентни 

систем - стање и перспектива“, Војно дело, јесен, 2011. YU ISSN 

0042-8426 UDK 355/359. 

М51 

2. О. Чабаркапа, М. Дуњић, Д. Петровић, (2011), „Модел 

институционалне политике управљања интелектуалном својином“, 

Војно дело, зима, 2011. YU ISSN 0042-8426 UDK 355/359. 

М51 

3. О. Чабаркапа, (2001), „Планирање научноистраживачког рада у Војсци М51 

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM40.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
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Југославије“, Војно дело бр. 6/2001. 

4. М. Андрејић, О. Чабаркапа, (2001), „Тимски рад у војним 

организационим системима“, Војно дело бр. 3/2001, стр. 83-107. 

М51 

5. О. Чабаркапа, Д. Петровић, М. Бојовић, (2013), „Пријава поверљивог 

патента са примером састављања“ Војнотехнички гласник бр. 

4/2013. Београд 2013. ISSN 0042-8469 UDC 623 + 355/359. 

М51 

6. О. Чабаркапа, С. Трандафиловић, (2014), „Импликације снмештаја  у 

војним објектима и адаптираним просторима на животни стандард 

припадника Војске“,  Војно дело  бр. 3/14, стр. 225-237.  

М51 

7. О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2015), „Осврт на пројектовање главног 

ротора хеликоптера“,  Војнотехнички гласник бр. 2/2015.  

М51 

8. О. Чабаркапа, Д. Рајић, (2017), „Побољшање техничких 

карактеристика аутомобила цистерне за деконтаминацију помоћу 

ТРИЗ-а“, Војнотехнички гласник бр. 1/2017, стр. 758-770, ISSN 0042-

8469, e-ISSN 2217-4753, UDK 623 + 355/359  

М51 

   

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 

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

 

1.  
О. Чабаркапа, (2000), „Факторска анализа полазних параметара који 

највише утичу на модел двофазног струјања у цеви аутоматске 

пушке“,  Војнотехнички гласник бр. 3, 4 i 5/2000. 

М52 

 

2. 
О. Чабаркапа, (2001), „Корекција теоријских и експерименталних 

резултата јединичне брзине сагоревања барута у цеви оружја“,  

Војнотехнички гласник бр. 6/2001.  

М52 

 

3. 
О. Чабаркапа, (2003), „Утицај почетне масе барута на модел 

двофазног струјања у цеви аутоматске пушке“, Војнотехнички 

гласник бр. 1/2003, стр. 21-28. 

М52 

 

4. 
О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2010), „Информисаност студената Војне 

академије о области заштите интелектуалне својине“, Војнотехнички 

гласник бр. 2, 2010, стр. 53-70, ISSN 0042-8469 UDC 623 + 355/359.  

М52 

 

5. 
О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2008), „Патентна заштита поверљивих 

проналазака“, Војнотехнички гласник бр. 4, 2008. стр. 96-110, ISSN 

0042-8469 UDC 623 + 355/359. 

М52 

 

6. 
О. Чабаркапа, Д. Петровић, М. Дуњић, (2013), „Услови 

патентибилности за заштиту проналазака“; Војнотехнички гласник бр. 

1/2013, стр. 146-161, Београд 2013. ISSN 0042-8469 UDC 623 + 355/359. 

М52 

7. М. Цветковић, Љ. Танчић, О. Чабаркапа, (2001), „Усаглашавање 

резултата модела и експеримента двофазног струјања у цеви 

оружја“, Научно технички преглед бр. 1/2001, стр. 17-20, 

Војнотехнички институт Војске Југославије. 

 

   

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 

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

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf


 10 

 
1. 

1.  

О.  Чабаркапа, И.  Јовић, „Заштита интелектуалне својине у Војсци 

Србије и Црне Горе“, Војни гласник бр. 2/2003, стр. 5-11. 

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 

1. О. Чабаркапа, (2001), „Примена БоксВилсонове методе код 

усаглашавања теоријских резултата јединичне брзине сагоревања са 

експерименталним“, SYM-OP-IS 2001, стр. 47-51, Београд 2001. ISBN 

978-86-7395-248-2. 

М63 

2. М. Андрејић, О. Чабаркапа, (2001), „Примена тимског рада у 

организационим системима“, SYM-OP-IS 2001, стр. 353-357, Београд 

2001. ISBN 978-86-7395-248-2. (М63) 

 

М63 

3. О. Чабаркапа, (2002), „Факторска анализа утицаја почетне масе 

барута на модел двофазног струјања у цеви аутоматске пушке“,  

SYM-OP-IS 2002, стр. 30-33, Тара 2002. ISBN 978-86-7395-248-2.  

М63 

4. М. Андрејић, О. Чабаркапа, (2002), „Прилог формализацији дневног 

планирања и организације рада у војним логистичким организацијама“, 

SYM-OP-IS 2002, стр. 25-28, Тара 2002. ISBN 978-86-7395-248-2.  

М63 

5. О. Чабаркапа, (2005), „Факторска анализа утицаја јединичне брзине 

сагоревања барута на модел двофазног струјања“,  SYM-OP-IS 2005, 

Врњачка Бања 2005. ISBN 978-86-7395-248-2.  

М63 

6. О. Чабаркапа, (2007), „Факторска анализа почетне масе барутног 

зрна на модел двофазног струјања“,  SYM-OP-IS 2007, Златибор 2007. 

ISBN 978-86-7395-248-2.  

М63 

7. Д. Петровић, О. Чабаркапа, (2008), „Нумеричка анализа компресије 

применом Оgden-овог модела материјала“, SYM-OP-IS 2008. Соко 

Бања 2008. ISBN 978-86-7395-248-2.  

М63 

8. О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2008), „Компаративна анализа утицаја 

полазних параметара на излазне карактеристике двофазног струјања 

у цеви аутоматске пушке“, SYM-OP-IS 2008. стр. 333-336, Соко Бања 

2008. ISBN 978-86-7395-248-2.  

М63 

9. О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2008), „Суштинско испитивање 

поверљивих проналазака“, 11. Интернационални симпозијум 

„Менаџмент и друштвена одговорност“, SymOrg 2008, стр 234-245, 

Београд 2008. ISBN 978-86-7680-160-2. 

М63 

10. О. Чабаркапа, З. Бурзић, Д. Петровић, (2011), „Регулисање питања 

новчане накнаде за ауторе интелектуалног стваралаштва“, SPIN 11. 

Београд 2011. ISBN 978-86-7680-244-9.  

М63 

11. О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2011), „Утицај почетне површине М63 

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM60.pdf
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барутног зрна на излазне унутрашњо-балистичке карактеристике“, 

SYM-OP-IS 2011, Златибор 2011. ISBN 978-86-403-1168-7.  

12. Д. Петровић, М. Ковач, О. Чабаркапа, (2011), „Резултати анализе 

противоклопне борбе између тенкова друге и треће технолошке 

генерације и утицај организовања одбране на исход борбе“, SYM-OP-

IS 2011, Златибор 2011. ISBN 978-86-403-1168-7.  

М63 

13. Д. Петровић, М. Ковач, О. Чабаркапа, (2012), „Анализа динамике 

противартиљеријско-ракетне борбе и утицај растојања оруђа на 

исход борбе“, SYM-OP-IS 2012. Тара 2012. ISBN 978-86-7488-086-9.  

М63 

14. М. Ковач, Д. Петровић, О. Чабаркапа, (2012), „Утицај командно 

информационог система на исход противартиљеријско - ракетне 

борбе“, SYM-OP-IS 2012. Тара 2012. ISBN 978-86-7488-086-9.  

М63 

15. О. Чабаркапа, Д. Петровић, С. Димић, (2012), „Избор и оцена 

пројеката развоја интелектуалне својине применом 

вишекритеријумске анализе“, SYM-OP-IS 2012. Тара 2012. ISBN 978-

86-7488-086-9.  

М63 

16. О. Чабаркапа, Д. Петровић, З. Мачак, (2013), „Учешће министарства 

одбране и Војске у организацији SYMOPISA“, SYM-OP-IS 2013, 

Златибор, 8-12. септембар 2013. ISBN 978-86-7680-286-9.  

М63 

17. Д. Петровић, О. Чабаркапа, (2008), „Анализа хипереластичних 

материјала применом Мooney-Rivlin-овог модела“, SymOrg 2008. стр. 

277-285, Београд 2008. ISBN 978-86-7680-160-2.  

М63 

18. О. Чабаркапа, (2013), „Властимир М. Ивановић – први српски 

операциони истраживач“, SYM-OP-IS 2013, Златибор, 8-12. септембар 

2013. ISBN 978-86-7680-286-9.  

М63 

19. О. Чабаркапа, (2013), „Заступљеност примене операционих 

истраживања из Војске на SYMOPISIMA“, SYM-OP-IS 2013, Златибор, 

8-12. септембар 2013. ISBN 978-86-7680-286-9.  

М63 

20. О. Чабаркапа, (2013), „Истакнути операциони истраживачи из редова 

Војске“, SYM-OP-IS 2013, Златибор, 8-12. септембар 2013. ISBN 978-

86-7680-286-9.  

М63 

21. О. Чабаркапа, Д. Рајић, (2016), „Решавање техничких проблема 

применом теорије решавања инвентивних задатака“, SYM-OP-IS 

2016, Зборник радова стр. 263-269, Тара, 20-23. септембар 2016. ISBN 

978-86-335-0535-2. 

М63 

22. Д. Рајић, О. Чабаркапа, Ж. Камберовић, (2016), „Решавање еколошких 

проблема помоћу теорије решавања инвентивних задатака“, SYM-OP-

IS 2016, Зборник радова стр. 37-41, Тара20, -23. септембар 2016. ISBN 

978-86-335-0535-2. 

М63 

23. О. Чабаркапа, Д. Рајић, (2017), „Инвентологија и тржиште“, SYM-OP-

IS 2017, Златибор 2017, Зборник радова. ISBN 978-86-7488-086-9.  

М63 

24. Б. Форца, М. Ковач, О. Чабаркапа, Д. Петровић, (2010), Уређивање 

Зборника радова SYM-OP-IS 2010, Тара, септембар 21-24, 2010.  

ISBN 978-86-335-0299-3 

М66 
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КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарски рад и докторска дисертација)  

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

1. Докторска дисертација (2008), Факултет безбедности Унивезитет у Београду, 

„Заштита иновација у функцији јачања система одбране“.  
 

М 71 

2. Магистарски рад (2000), Војнотехничка академија Војске Југославије, 

Београд, 2000. “Истраживање полазних параметара за модел двофазног 

струјања у цеви оружја“. 

М 72 

 

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 

1. Д. Петровић, О. Чабаркапа, (2016), Прихваћен патент под називом: 

„Еластчни елемент за обезбеђивање савијања и промене смештајног 

угла лопатице крутих ротора“. Завод за интелектуалну својину РС, 

рег. бр. патента 54503 од 01.07.2016. године. 

М92 

   

2. Индекс компетенције: 

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

број пуб.            1   

број бодова            3   

 

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

број пуб.   8  9    1 2     

број бодова   24  9    7 10     

 

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

број пуб.    8 7 1     23   1 

број бодова    24 14 1     19   1 

 

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

број пуб. 1 1       1      

број бодова 6 3       8      

укупно бодова=  

 

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

129 

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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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   

ванредни 

професор 
129  

редовни професор   
 

 

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

број цитата (без аутоцита):    извор:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII    СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл). 

- Учешће на пројекту: „Официри у високом школству Србије“,   прихваћен 2001. године. 

- Учешће на пројекту: „Информациони систем НИД у МО и Војсци“, прихваћен 2005. год. 

- Учешће на пројекту који реализује Војнотехнички институт, под називом: „Истраживање 

и развој система беспилотних летелица у функцији надзора саобраћајне инфраструктуре”, 

пројекат у току.  

- Прихваћено осам патента у Заводу за интелектуалну својину Црне Горе.  Ови резултати 

нису напред бодовани с обзиром да нису патентирани у ЗИС РС. 

- Прихваћен патент у Заводу интелектуалне својине Републике Србије под називом: 

  

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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„Еластчни елемент за обезбеђивање савијања и промене смештајног угла лопатице крутих 

ротора“. 

- Учествовао као вођа тима у такмичењу за најбољу технолошку иновацију 2012. године. 

- Један је од аутора прописа који уређују област патентне заштите поверљивих проналазака 

у Министарству одбране по основу Закона о патентима (Уредба, Правилник и Упутство). 

- Има положен стручни испит за патентног инжињера у Заводу за интелектуалну својину. 

- Учествовао у комисијама за суштинско испитивање иновација: реализација поступка 

испитивања патентибилности (формално ипитивање, прелиминарно испитивање и 

суштинско испитивање) поверљивих проналазака, техничких унапређења и конкретних 

предлога од значаја за одбрану. Учествовао у раду стручних комисија (као председник или 

члан) за више од 20 иновација из различитих области. 

- Решењем МПНТР РС бр. 451-02-02332 од 30.07.2018. године уписан у Регистар 

иновационе делатности као физичко лице.         

 

VIII  ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

- Додељена одликовања: Медаља за војне врлине, Медаља за војне заслуге и Орден у 

области безбедности и одбране 1. степена. 

- Ванредно унапређење у чин потпуковника. 

- Новчане награде за успешно организовање научног скупа СИМОПИС -2010 у улози 

председника Организационог одбора, у организацији МО и ВС, 2010. године 

- Више признања (новчане награде, наградно одсуство, награде књигом и Похвале) са 

различитих нивоа. 

- Златна медаља „Тесла-Пупин”, признање САНУ и Савеза проналазача Београда, за 

најуспешнију књигу у 2010. години која популарише иновације и иноваторе.  

- Златна медаља „Тесла-Пупин”, признање Савеза проналазача Србије на изложби ЕКСПО - 

ИНВЕНТ Београд мај. 2014, за „Уређај за уштеду електричне енергије”. 

- Велики број додељених признања (углавно златне медаље), на међународним изложбама 

проналазака у периоду 2014-2018. године  (Хрватска, Румунија, Мађарска, Кина, Кореја). 

IX      ОСТАЛО 

- Поседује ECDL в.4 - цертификат  

- Био је члан Уређивачког одбора Војнотехничког гласника у два мандата (2011-2016.). 

- Почасни је члан Програмског одбора научног скупа СИМОПИС.  

- Био је члан Председништва Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда. 

 

 

II  2. КАНДИДАТ 

1. Име, једног родитеља и презиме:  

Јелена Радован Вукоњански 

 

2. Звање:  

Доктор техничких наука 

 

3. Датум и место рођења, адреса:  

13.09.1979. Зрењанин, Србија, Гробљанска 4д 
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4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија:  

2002-2005. 

 

 

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

Универзитет у Новом Саду Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин,  

Производни системи, организација и менаџмент,  

просечна оцена 8.91 

Дипломирани инжењер производног менаџмента 

 

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

2005-2008. 

 

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

односно мастер студијама:  

Универзитет у Новом Саду Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин,  

Управљање развојем; Производни системи, организација и менаџмент, 

просечна оцена 10 

Магистар техничких наука 

 

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

Истраживање стања и перспектива организационе културе у предузећима у Србији 

 

10. Наслов докторске дисертације/докторског уметничког пројекта:  

Релације димензија организационе културе и различитих организационих исхода у 

предузећима у Србији 

 

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

пројекта:  

Универзитет у Новом Саду Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, 2013. 

 

 

 

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 – врло добро 

Руски: чита – врло добро, говори – добро, пише – врло добро 

 

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

Менаџмент, Организационо понашање, Oрганизациона/корпоративна култура, Организација 

предузећа, Управљање људским ресурсима, Задовољство комуникацијом, Организациона 

посвећеност, Односи с јавношћу, Задовољство послом, Стратегијски менаџмент, Лидерство, 

Управљање знањем. 
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III    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

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

сва): 

2013-2016. Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Истраживач  

2008-2009. Пергамент – СА за подучавање из економије и пословне активности, 

Предавач информатичке групе предмета     

 

 

 

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: 

 

2. Педагошко искуство:  

Агенција за подучавање из економије и пословне активности Пергамент, Зрењанин: 

2008/2009 Наставник информатичке групе предмета, 66 часова по групи (10 група) 

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): 

Организациона култура. Сајферт, З., Вукоњански, Ј. (2008). Универзитет у Новом Саду, 
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Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин. ISBN: 978-86-7672-102-3 

 

       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 

1. Митић, С., Николић, М., Јанков, Ј., Вукоњански, Ј., Терек, Е (2017) The 

impact of information technologies on communication satisfaction and 

organizational learning in companies in Serbia, Computers in Human Behavior, 

Vol. 76, pp 87-101, ISSN 0747-5632 

М21 

2. Јанковић Б., Николић М., Вукоњански Ј., Терек Е. (2016) The impact of 

Facebook and smart phone usage on the leisure activities and college adjustment of 

students in Serbia , Computers in Human Behavior, Vol.55, No A, pp. 354-363, 

ISSN 0747-5632 

М21 

  М21 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

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

1. Терек Е., Николић М., Вукоњански Ј., Глигоровић Б., Јанковић Б. (2015) The 

impact of media relations on certain organizational and business performances: 

Serbian case. Public Relations Rewiew, Vol. 41, No 3, pp. 370-372, ISSN 0363-

8111 

М22 

2. Николић М., Вукоњански Ј., Недељковић М., Хаџић О., Терек Е. (2013) The 

impact of internal communication on job satisfaction dimensions and the 

moderating role of LMX, Public Relations Rewiew, Vol. 39, No 5, pp. 563-565, 

ISSN 0363-8111 

М22 

3. Николић М., Терек Е., Вукоњански Ј., Ивин Д. (2012) The impact of internal 

communication on strategic and economic effects in Serbian companies, Public 

М22 

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
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Relations Rewiew,  Vol. 38, No 2, pp. 288-293, ISSN 0363-8111 

  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

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

1. Сајферт, Д., Николић, М., Вукоњански, Ј., Терек, Е., Вуловић, М. (2017) The 

impact of leaders' ethical behavior on certain individual and organizational effects: 

the Serbian case. Journal for East European Management Studies, Vol. 22, No. 4, 

pp. 444–483,  ISSN 0949-6181 

М23 

2. Николић М., Вукоњански Ј., Недељковић М., Хаџић О., Терек Е. (2014) The 

relationship between communication satisfaction, emotional intelligence and the 

GLOBE organizational culture dimensions of middle managers in Serbian 

organizations, Journal for East European Management Studies, Vol. 19, No 4, pp. 

387-412, ISSN 0949-6181 

М23 

3. Вукоњански Ј., Николић М., Хаџић О., Терек Е., Недељковић М. (2012) 
Relationship between GLOBE organizational culture dimensions, job satisfaction 

and leader-member exchange in Serbian organizations, Journal for East European 

Management Studies, Vol. 17, No 3, pp. 333-368, ISSN 0949-6181 

М23 

4. Николић М., Савић М., Ћоћкало Д., Вукоњански Ј., Јовановић Д. (2011) The 

impact of organizational culture on economic indices - A study in Serbian 

companies, African Journal of Business Management, Vol. 5, No 11, pp. 4622-

4635, ISSN 1993-8233 

М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

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

1. Недељковић, М., Вукоњански, Ј., Николић, М., Хаџић, О., Шљукић, М. (2018). 

A comparative analysis of Serbian national culture and national cultures of some 

European countries by GLOBE project approach. Journal of the Geographical 

Institute “Jovan Cvijić” SASA, 68(3), 363-382. 

М24 

  М24 

  М24 

  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 

1. Вукоњански, Ј., Зорић, К., Николић, М., Терек, Е., Глигоровић, Б. (2016) 

Organizational commitment and financial performance, VI International 

Symposium Engineering Management and Competitiveness,  Kotor, Montenegro: 

Технички факултет „Михајло Пупин“,  Јун 17-18, pp. 193-198, ISBN 978-86-

7672-28, UDK: 005.32:331.101.3 

33 

2. Николић М., Терек Е., Вукоњански Ј., Ђурин С. (2012) The State of the PR 

Profession in Serbian Companies: A Comparative Study in 2006 and 2012, Public 

Relations and Communication Management: The State of the Profession. 

33 

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/kategorijeM30.pdf
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Proceedings of the 19th international public relations research symposium 

BledCom, Bled, Slovenia, July 6 − 7, pp. 92-97 

3. Николић М., Сајферт З., Вукоњански Ј. (2007) Possibilities of Quantitative 

Assessment and Measurement in Benchmarking, 6th European Conference on 

Research Methodology for Business and Management Studies 9-10 Jul, pp. 205-

214, ISSN  978-1-905305-50-6 

33 

4. Вукоњански Ј., Николић М. (2006) Organizational culture in the Republic of 

Serbia, 6. Interantional Conference Research and Development in Mechanical 

Industry - RaDMI, Будва, 13-17 Септембар. 

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 

1. Николић М., Вукоњански Ј., Терек Е. (2012) Стање лидерства и LMX у 

предузећима у Србији, Техника, Vol. 67, No 2, 287-292, ISSN 0040-2176, УДК: 

62(062.2) (497.1) 

М51 

  М51 

  М51 

  М51 

  М51 

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 

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

1.  Вукоњански Ј., Терек Е., Глигоровић Б. (2014) Job satisfaction of men and 

women employed in manufacturing sector and education in Serbia, Сингидунум 

Ревија, Vol. 11, No 1, 25-33, ISSN 1820-8819 

М52 

2. Вукоњански Ј., Николић М. (2008) Потребе за реинжењерингом 

организационе културе у српским предузећима, Техника, Vol. 63, No 6, 15-20, 

ISSN 0040-2176 

М52 

3. Вукоњански Ј., Николић М. (2007) Бенчмаркинг организационе културе у 

Србији и свету, Техника, Vol. 62, No 3, 15-22, ISSN 0040-2176 

М52 

  М52 

  М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 

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

1. Терек, Е., Митић, С., Цветкоска, В., Вукоњански, Ј., Николић, М. (2018). The 

influence of information technology on job satisfaction and organizational 

commitment in companies in Serbia. Dynamic Relationship Management Journal, 

7(2), 39-49. (5th International Conference on Management and Organization 

Management and Organization in the Digital Society, Brdo pri Kranju, Slovenia, 

14-15 June 2018, pp. 

М53 

2. Митић, С., Вукоњански, Ј., Терек, Е., Глигоровић, Б., Зорић, К. (2016) 
Organizational culture and organizational commitment: Serbian case, Journal of 

Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 6, No. 1,  21-27, 

М53 

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$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
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ISSN 2334-9638 

3. Вукоњански, Ј., Николић, М., Терек, Е., Ивин, Д., Глигоровић, Б. (2016) The 

influence of LMX dimensions on certain dimensions of organizational culture in 

Serbian companies, Journal of Engineering Management and Competitiveness 

(JEMC), Vol. 5, No. 2, 61-67, ISSN 2334-9638 

М53 

4. Терек, Е., Николић, М., Вукоњански, Ј., Глигоровић, Б., Зорић, К. (2016) The 

Impact of Corporate Credibility on Organizational Commitment of Employees and 

Financial Performances: the Serbian Case, Proceedings of 16th International Joint 

Conference, Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 

May 27, Prague, 338-346, ISBN 978-80-2145-9  

М53 

5. Николић, М., Вукоњански, Ј., Сзабó Л., Недељковић, М., Терек, Е. (2015) 
Relationship between leadership and financial performances: transition conditions, 

Pannon Management Review, Vol. 4, No. 4,  67-90, p-ISSN 2063-8248, e-ISSN 

2064-0188 

М53 

6. Вукоњански Ј., Николић М. (2014) Moderating Effect Of Company’s Ownership 

Structure On Relationship Of Organizational Culture And Job Satisfaction, Journal 

of Engineering Management and Competitiveness (JEMS), Vol. 4, No 1, 3-13, 

ISSN 2217-8147 

М53 

7. Вукоњански Ј., Николић М. (2013) Organizational Culture And Job Satisfaction: 

The Effects Of Company’s Ownership Structure, Journal of Engineering 

Management and Competitiveness (JEMS), Vol. 3, No 2,  41-50, ISSN 2217-8147 

М53 

8. Николић М., Сајферт З., Вукоњански Ј. (2009) Benchmarking of PR Function in 

Serbian Companies, South East European Journal of Economics and Business, Vol. 

4, No 2,  103-119, ISSN 1840-118X 

М53 

9. Николић М., Савић М., Вукоњански Ј. (2009) PR функција у српским 

предузећима из новинарског угла, Сингидунум Ревија, Vol. 6, No 1,  230-234, 

ISSN 1820-8819 

М53 

10. Николић М., Сајферт З., Вукоњански Ј. (2008) Реинжењеринг процеса 

освајања новог производа, Реинжењеринг, Vol. 1, No 3-4, 11-16, ISSN 1820-

7294 

М53 

11. Николић, М., Николић, Б., Вукоњански, Ј. (2007) Quantitative Approach in 

Benchmarking: Support to Selection of Optimal Strategic Actions. Russian 

Management Journal, Vol.5, No.2,  29-44, ISSN 1729-7427 

М53 

12. Николић М., Ђорђевић Д., Вукоњански Ј. (2007) Истраживање активности и 

медија за реализацију PR функције у српским предузећима, Менаџмент 

знања, Vol. 2, No 2-3, 11-16, ISSN 1452-9661  

М53 

13. Вукоњански Ј., Николић М. (2007) Интеракција организационе културе и 

стратегијског менаџмента у предузећу, Пословна политика, Vol. 36, 46-51, 

ISSN 0350-2236 

М53 

14. Николић М., Ђорђевић Д., Вукоњански Ј. (2006) Истраживање положаја ПР 

менаџера и PR професије у српским предузећима, Пословна политика, Vol. 35, 

50-52, ISSN 1452-9661 

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 

1. Николић М., Сајферт З., Вукоњански Ј. Избор новог производа у M61 

file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
file:///C:/Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM60.pdf
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предузећу "Полет", Нови Бечеј, 12. Стратегијски менаџмент и системи 

подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица, 17-18 Мај, 

2007. 
   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарски рад и докторска дисертација)  

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

1. Вукоњански Ј. (2013) Релације димензија организационе културе и 

различитих организационих исхода у предузећима у Србији, Универзитет у 

Новом Саду Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин 

М71 

2. Вукоњански Ј. (2008) Истраживање стања и перспектива организационе 

културе у предузећима у Србији, Универзитет у Новом Саду Технички 

факултет “Михајло Пупин” Зрењанин 

М72 

 

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 

број пуб.         2 3 4 1   

број бодова         16 15 16 4   

 

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

број пуб.     4          

број бодова     4          

 

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

број пуб.    1 3 14   1      

број бодова    3 4,5 14   1,5      

 

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 (   2 _); М22 ( 3    ); М23 (   4   ); М24(  1    ).     

87 

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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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   

ванредни 

професор 
87 51 

редовни професор   
 

 

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

број цитата (без аутоцита):    извор:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII    СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл). 
1. Утицај организационе културе и лидерства на поједине организационе и пословне перформансе у 

предузећима у Србији,  

Руководилац пројекта, 

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 

Период реализације: јун 2015. - јун 2016. 

 

2. Учесник GLOBE пројекта: 

На основу истраживања стања организационе културе у предузећима у Србији (GLOBE димензија), чији 

су резултати приказани у референци: Вукоњански Ј., Николић М., Хаџић О., Терек Е., НедеЉковић М., 

79 ResearchGate 

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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2012, подаци за Србију су прихваћени и уврштени у GLOBE пројекат (The Global Leadership and 

Organizational Behavior Effectiveness Research Project). У GLOBE пројекту учествује преко 170 

истраживача и научника из области менаџмента, из 62 земље из свих већих региона света. То је до сада 

највећи и најзначајнији пројекат у области. 

VIII  ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

 

IX      ОСТАЛО 

 

 

 

 

X       АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА  

 

1. Обрад Чабаркапа - На основу увида у расположиву документацију, сагледавања и 

детаљне анализе резултата кандидата у наставним (педагошким), стручним и научним 

активностима, Комисија констатује да кандидат др Обрад Чабаркапа, дипл. маш. инж, од 

1987. године ради у процесима наставе, науке и струке у области у којој се бира. У периоду 

од 1999. до 2014. године активно је учествовао у наставном процесу, научним 

истраживањима и сарадњи на пројектима организације и управљања научноистраживачком 

и инвентивном делатношћу, рађеним за потребе програмирања и развоја 

научноистраживачке делатности. 

Претежни и најзначајнији део професионалне каријере по опусу и креативним резултатима 

је остварио на руководећим дужностима у области научноистраживачке и инвентивне 

делатности, где је значајно допринео унапређењу области Иновационе делатности, посебно 

у погледу нормативног регулисања, едуковања кадрова и изградњи институционалног 

модела управљања интелектуалном својином. 

У досадашњем научном раду, објавио је велики број веома актуелних научних и стручних 

радова у домаћим и међународним часописима, као и на међународним и домаћим научним 

конференцијама.  

Вишедеценијско педагошко искуство и рад са бројним генерацијама студената на 

различитим студијама школовања и усавршавања потврђују да је кандидат компетентан и 

одговоран истраживач и педагог у области Менаџмента и пројектног менаџмента.  

Дугогодишње искуство на руководећим функцијама потврђују кандидатова примењена 

знања из области Менаџмента и пројектног менаџмента. 

Све наведене чињенице квалификују га за избор у универзитетско звање ванредног 

професора. 

У својим научним радовима и књигама наведеним у овом реферату, кандидат даје приказе 

стања у одређеној проблематици у теорији и пракси, анализира и долази до одређених 

корисних закључака и предлога. Сви ови резултати указују да кандидат на високом 

стручном нивоу решава проблеме из области којом се бави, ради тога је квалификован за 

успешно обављање послова везаних за предложено звање. 

Објављени научни радови од значаја за развој науке, учешће на домаћим и међународним 

научним скуповима, а посебно на међународним изложбама проналазака, као и рад на 

пројектима, јасно и непобитно показују опредељеност др Обрада Чабаркапе ка високим 

дометима просветног и научног рада.  



 24 

 

2. Јелена Вукоњански - На основу увида у расположиву документацију, сагледавања и 

детаљне анализе резултата кандидата у наставним (педагошким), стручним и научним 

активностима, Комисија констатује да кандидат др Јелена Вукоњански, од 2008. године 

ради у процесима наставе, научноистраживачког рада и рада на пројектима у области у 

којој се бира. У периоду од 2008. до 2016. године активно је учествовала у наставном 

процесу, научним истраживањима и сарадњи на пројектима организације и управљања 

научноистраживачком и инвентивном делатношћу. 

У досадашњем научном раду, објавила је актуелне научне и стручне радова у домаћим и 

међународним часописима, као и на међународним и домаћим научним конференцијама.  

Области експертизе обухватају управљање људским ресурсима, организациону културу и 

организациону посвећеност, стратегијски менаџмент, лидерство, управљање знањем, као и 

питања пословне етике, задовољства послом и комуникацијом. 

Научни допринос кандидата је запажен у области рада на пројектима анализе утицаја 

организационе културе и лидерства на пословне перформансе у предузећима у Србији. 

У трајању од годину дана је била руководилац пројекта у Покрајинском секретаријату за 

науку и технолошки развој, те сматрамо да кандидат има добру комуникацију у тимском 

раду са истраживачима и да свој рад усмерава на практично оспособљавање истих. 

Све наведене чињенице квалификују је за избор у универзитетско звање ванредног 

професора. 

У својим научним радовима и књигама наведеним у овом реферату, кандидат даје приказе 

стања у одређеној проблематици у теорији и пракси, анализира и долази до одређених 

корисних закључака и предлога. Резултати указују да је кандидаткиња способна да на 

високом стручном нивоу решава проблеме из области којом се бави. 

Објављени научни радови, учешће на домаћим и међународним научним скуповима, 

показују опредељеност др Јелене Вукоњански ка високим дометима просветног и научног 

рада. 

 

 

XI       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА  

                     

 

 

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

следеће мишљење за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Менаџмент и 

пројектни менаџмент на Факултету за пројектни и иновациони менаџмент у Београду, 

Универзитета Едуконс у Сремској Каменици.  

 

 

1. Комисија је утврдила следеће чињенице о др Обраду Чабаркапи: 

 Поседује научни степен доктора наука одбране, безбедности и заштите; 

 Самостално обавља истраживачки рад о чему сведоче два објављена уџбеника, 

признати патенти и бројни публиковани радови у различитим категоријама; 

 Изводио је наставу на више високошколских установа, са веома позитивним 

референцама; 
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 Стекао је стручно, научно и педагошко искуство; 

 Поседује знање и креативност, као и организационе и предавачке способности; 

 Има репутацију научноистраживачког радника; 

 Задовољава услове у погледу остварених бодова за избор у звање ванредног 

професора. Остварен индекс научне компетентности од 129 бодова. 

 

На основу анализе биографије др Обрада Чабаркапе, оствареног индекса научне 

компетентности, квалитета објављених научно-стручних радова и доприноса академској и 

стручној заједници, Комисија констатује да др Обрад Чабаркапа испуњава све, Законом о 

високом образовању и Статутом Факултета за пројектни и иновациони менаџмент у 

Београду, прописане услове за избор у звање: ванредног професора  за ужу научну област 

Менаџмент и пројектни менаџмент. 

 

 

2. Комисија је утврдила следеће чињенице о др Јелени Вукоњански: 

 Поседује научни степен доктора наука; 

 Самостално обавља истраживачки рад о чему сведоче објављен уџбеник и 

публиковани радови у различитим категоријама; 

 Изводила је наставу са позитивним референцама; 

 Стекла је стручно, научно и педагошко искуство; 

 Поседује знање и креативност, као и организационе и предавачке способности; 

 Има репутацију научноистраживачког радника; 

 Задовољава услове у погледу остварених бодова за избор у звање ванредног 

професора.  

На основу анализе биографије др Јелене Вукоњански, оствареног индекса научне 

компетентности, квалитета објављених научно-стручних радова и доприноса академској и 

стручној заједници, Комисија констатује да др Јелена Вукоњански испуњава све, Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета ЕДУКОНС и Статутом Факултета за 

пројектни и иновациони менаџмент у Београду, прописане услове за избор у звање: 

ванредног професора  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 су кандидати 

остварили одличне резултате у научно-истраживачкој делатности из области менаџмента. 

На основу свих релевантних чињеница и претходно изнетог, Комисија  закључује да 
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кандидати др Чабаркапа Обрад и др Јелена Вукоњански испуњавају све захтеве да буду 

изабрани у звање – ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област Менаџмент и 

пројектни менаџмент.  

 

                                                                                        

У Београду, 

12.03.2019. године 

 

                                                                                              

                                                                                             ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

1. др Љиљана Милетић, редовни професор, Универзитет Едуконс, Факултет за пројектни и 

иновациони менаџмент 

                                                                         _____________________________________________ 

 

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

иновациони менаџмент 

                                                                           _____________________________________________ 

 

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

организационих наука  

 

 _____________________________________________  
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