


 
 

 

 

Др Радмила Миковић   је дипломирала на  Филолошком   факултет, Унивезитет у 

Београду,  Одсек за Енглески језик и књижевност,  1999. године. Дипломске академске 

(мастер) студије завршила је 2011. године такође  на Филолошком факултету на Одсеку 

за Енглески језик и књижевност. 2001. године уписује Специјалистечке академске 

студије на Факултету организационих науака, Универзитета у Београду, Одсек 

Менаџмент. Тезу на Специјалиситичким академским студијама под називом “Значај еx 

анте и  еx пост  пројектних евалуација за организационо учење непрофитних 

организација”, одбранила је 2013. године.  У школској  2014/2015. години уписала је 

докторске студије на Факултету организационих наука – Студијски програм Менаџмент. 

Докторску дисертацију под називом „Интегрисани модел управљања знањем базиран на 

социјалном капиталу организације“ одбранила је  2019. године на Факултету 

организационих наука, Универзитет у Београду. 

 

Поред диплома формалног образовања, др Радмила Миковић је: 

1. Сертификован извршни консултант, ментор и тренер за пројектни менаџмент 

- IPMA ниво A CECC i CET (2019) 

2.  Сертификовани тренер за развој људи запослених у државној управи и локалној 

самоуправи (стратешко планирање и управљање у ЈЛС, развој и управљање 

пројектима базирано на ЕУ процедурама, креирање локалних јавних политика). 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу РС (2017) 

 

У току свог професионалног развоја је прошла кроз различите  облике неформалног 

образовања: 

1. Менторска обука за предузетнике 

- ЕРСТЕ Банка, Србија (Септембар, 2016)  

2. Фасилитаторка организационог развоја 

- Институт за одрживе заједнице и Root Change, SAD (2013)  

3. Стручна обука за спровођење кост-бенефит анализе по методологији ЕУ 

– Српски менаџмент центар, Србија (2012) 

4. Тренер за учешће јавности 

         - Chemonics, SAD (2011)  

5. Тренер за јавно и буџетско заговарање 

- Институт за одрживе заједнице, САД (2008-2011)  

6. Тренер за подизање капацитета организација цивилног друштва 

– Развојни образовни центар Европска Перспектива, Грчка (2002-2004) 

7. Тренер за људска права 

– Београдски центар за људска права, Србија (2001)  

 

Радно искуство: 

 

  • Датум 2019 – 2021 

• Име и адреса 

послодавца 

Ecorys UK, London 

• Тип сектора Међународна сарадња и развој 



• Позиција Водећа експерткиња за IMEL   – независни мониторинг, 

евалуација и учење (freelance дугорочна позиција) 

  • Датум 2018 – 2022 

• Име и адреса 

послодавца 

Фондација за развој економске науке (FREN), Каменичка 6, Београд, 

Србија 

• Тип сектора Међународна сарадња и развој 

• Позиција Водећа експерткиња за МЕЛ  – мониторинг, евалуација и учење 

(freelance дугорочна позиција) 

  • Датум 2017 - 

• Име и адреса 

послодавца 

ТЕМПУС Фондација 

Руже Јовановић 27a, Београд/Србија 

• Тип сектора Међународна сарадња и развој 

• Позиција Екстерна евалуаторка (freelance дугорочна позиција) 

  • Датум 2014 – 2019 

• Име и адреса 

послодавца 

ТРАГ Фондација 

Ђевђелијска 19, 11000 Београд/Србија 

• Тип сектора Непрофитни филантропски сецтор 

• Позиција Регионална саветница (freelance дугорочна позиција) 

  • Датум  2010 - 

• Име и адреса 

послодавца 

РМ развојни консалтинг 

Јанка Веселиновица 29, 34000 Крагујевац, Србија; Tel/Fax: +381 34 6 305 

526; +381 63 637 931 

radmila.mikovic@eunet.rs: office@rmdevcons.com; www.rmdevcons.com 

• Тип сектора Privatna kompanija registrovana za pružanje usluga u oblasti menadžmenta 

• Позиција Власница, тренер, консултанткиња, менторка, истраживачица 

  • Датум  2006-2010 

• Име и адреса 

послодавца 

Европска Перспектива – Развојни образовни центар, грчка НВО 

80 Themistokleous 80, 10681 Атина,  Грчка 

• Тип сектора Непрофитни, Међународни развој и сарадња 

• Позиција Менаџерка  за планирање и умрежавање 

  • Датум  2002-2006 

• Име И адреса 

послодавца 

Европска Перспектива – Развојни образовни центар, грчка НВО 

80 Themistokleous 80, 10681 Атина, Чрчка 

• Тип сектора Непрофитни, Међународни развој и сарадња  

• Позиција Програмска менаџерка 

  • Датум 1999-2002  

• Име и адреса 

послодавца 

Европска Перспектива – Развојни образовни центар, грчка НВО 

80 Themistokleous 80, 10681 Атина,  Грчка 

• Тип сектора Непрофитни, Мешународни развој и сарадња 

• Позиција Пројектна менаџерка 

 

Кључне квалификације: 

1.Експертиза у еx-анте и  еx-пост евалуацијама ЕУ, УН, СИДАм ДФИД  и АДА 

финансираним пројектима и програмима  који су фокусирани на регионални социо 

економски развој  осетљивих друштвених група, добру управу, јачање медија, 

локалних самоуправа и цивилног друштва 

• Ескпертиза у припреми пројектних предлога, техничких и финансијских понуда, за 

ЕУ (IPA, YOUTH, CARDS, PHARE, MEDA, EIDHR, AENEAS, TACIS, CO-

FINANCING EU DNGOs) и USAID (CSAI, SLD, MEGA, CRDA, SCOPES)  
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1. Експертиза у управљању  ЕУ, УН и  УС  финансираним развојним и хуманитарним 

пројектим  који су намењени социо економском развоју оселтјивих друштвених група, 

јачању демократије И цивилног друштва, заштити људских права, избеглих, расељених 

лица и миграната 

2.Ескпертиза у познавању ЕУ политика и процедура: ЕУ политике везане за регионални 

развој и кохезију, финансирање (ПРАГ) и комуникацију/видљивост 

1.Ескпертиза у припреми И реализацији  тренинга, консалтинга и истраживања  за 

државне  и недржавне актере у областима: а)  Управљање пројектима(PCM-LFA, све 

фазе); б)  Управљање и развој организације  (организациона анализа 

институционалних и културолошких потреба, акционо планирање, стратешко 

планирање, стратешка комуникација, управљање знањем, лидерство, изградња тима, 

тренинг за тренере); ц)  Развој добре управе  (учешће јавности, антикорупциони 

механизми, транспарентно јавно финансирање, тематско умрежавање Ии управљање 

мрежама); д)  Анализа социо-ецономских развојних мера и политика  (запошљавање 

младих, учешће младих, учешће жена, оснаживање жена, родно сензибилисање, 

рурални развој) 

2.Управљала и консултовала преко 50 пројеката, обучавала и консултовала преко 500 

организација, спровела преко 30 еx анте и еx пост евалуација и прикупила преко 20 мил 

ЕУР 

3.Има више од хиљаду сати неформалне едукације и преко двадесет година перманентог 

формалног образовања. 

 

У досадашњем раду учествовала је у изради више радова и монографија од међународног 

и националног значаја, а самостално и у сарадњи са другим ауторима објавила је више 

научних и стручних радова на конгресима, симпозијумима и у часописима у земљи и 

иностранству.  

 

Докторска дисертација:  

- Назив установе: Факултет организационих наука 

- Место и година одбране: Београд, 2019. 

- Наслов дисертације: Интегрисани модел управљања знањем базиран на 

социјалном капиталу организације  

- Научна област: Менаџмент 

 

I 3. Објављени радови 

 

1. Завршни радови  (М70) 

 

1.1. Миковић Радмила (2019). Интегрисани модел управљања знањем базиран на 

социјалном капиталу организације, докторска дисертација, Факултет 

организационих наука  (М71) 

 

2. Научне публикације 

 

2.1. Објављени радови од међународног значаја 

 

2.1.1. Рад у водећем часопису међународног значаја (М20) 

 



2.1.1.1. Radmila Mikovic, Branko Arsic, Djordje Gligorijevic, Marija Gacic, Dejan 

Petrovic, Nenad Filipovic: The influence of social capital on knowledge 

management maturity of nonprofit organizations - predictive modelling based on a 

multilevel analysis, Journal: IEEE Access (IF 3,557), December 2019, Volume 7(1) 

p. 47929-47943, ISSN 2169-3536, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2909812 (M21) 

2.1.1.2. Radmila Mikovic, Dejan Petrovic, Marko Mihic, Vladimir Obradovic, Marija 

Todorović: Examining the relationship between social capital and knowledge usage 

in the nonprofit industry, Journal: Knowledge Management Research and Practice 

(IF 0,864), DOI: 10.1080/14778238.2019.1638740 (M23) 

 

2.1.2. Рад саопштен на скупу међународног значаја (М30) 

 

2.1.2.1. Srdjan Nikezic, Radmila Mikovic, Predrag Dasic: Leadership in Organizations: an 

Answer to Permanent Changes and Crisis Situations, Conference Manual (CD 

format), EMoNT 4th International  Conference on Economics and Management 

based on New Technologies, Vrnjacka Banja/Serbia, June 12-15, 2014, p.26-34, 

ISBN 978-86-6075-045-9 – по позиву (M31) 

2.1.2.2. Srdjan Nikezic, Dejana Prodanovic, Radmila Mikovic: The Influence on 

Leadership in the 21st century: Are the Works of Mary P. Follett Worth of 

Attention?, Conference Manual (CD format), International Quality Conference, 

Kragujevac/Serbia, May 23-25, 2014, p. 241-255,  ISBN 978-86-6335-004-5 (М33) 

 

2.2.Објављени радови од националног значаја 

 

2.2.1. Часопис националног значаја (M50) 

 

2.2.1.1. Radmila Mikovic, Sofija Cerovic, Danijela Toljaga Nikolic: Work-Life-Health 

Challenges of Women in Project Management in Nongovernmental Organizations 

in Serbia, Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference 

(SENET 2019), Series:Advances in Economics, Business and Management 

Research, DOI: https://doi.org/10.2991/senet-19.2019.15 predato na indeksiranje u 

WoS (М51) 

2.2.1.2.Radmila Mikovic, Dejan Petrovic, Marko Mihic, Vladimir Obradovic: Interaction 

of Social and Intellectual Capital-Key Precondition for Creation of New Knowledge 

as Organizational Competitive Advantage, Journal: Facta Universitatis Series 

Economics and Organization, University of Nis, Serbia, Volume 13 (1), June 2016, 

p.73-86, ISSN 2406-050X (M51) 

2.2.1.3. Srdjan Nikezic, Radmila Mikovic, Dejana Prodanovic: Visionary Thinker: 

Leadership and Management in works of Mary P. Follett – Long Term Perspective 

in the Companies of the Republic of Serbia,  International Journal for  Quality 

Research, Centre for Quality, University of Kragujevac, Serbia, Volume 8(2), June 

2014, p. 239-254, ISBN 1800-6450 (М52) 

 

2.2.2. Радови на скупу од националног значаја (М60) 
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2.2.2.1. Srdjan Nikezic, Radmila Mikovic: Functions of the Executive Director – Visible 

Hand of Business Perspectives and Changes, Conference Manual (CD format), 4th 

National  Conference on Children and Natality, Aleksandrovac/Serbia, August 29-

30, 2014, p. 27-71, ISBN 978-86-909463-5-8 – po pozivu (М61) 

 

I 4. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

1.1. Докторска дисертација кандидата Радмиле Миковић, под насловом „Интегрисани 

модел управљања знањем базиран на социјалном капиталу организације” имала је 

за циљ да утврди да ли постоји простор да се развије нови или унапреде постојећи 

модели управљања знањем који ће омогућити холистичко сагледавање свих веза 

социјалног капитала са управљањем знањем, а базирано на претходно утврђеним 

кључним карактеристикама социјалног капитала у контексту управљања знањем у 

организацији. Анализом предметне литературе је утврђен значајан обим 

међусобних веза и утицаја који су потом емпиријски испитивани у непрофитном 

сектору тј. на организацијама цивилног друштва Европске Уније и Западног 

Балкана, које спроводе пројекте. ОЦД припадају групи пројектно оријентисаних 

организација које послују са ограниченим ресурсима а стално присуство у земљама 

у развоју и неопходност да понуде брза и одржива решења захтевају од ових 

организација да ефикасније успостављају везе унутар и изван својих организација и 

користе их у сврху стварања, приступања, дељења и коришћења знања које им је 

неопходно за пројекте које спроводе. Осим што су утврђене карактеристике 

интерног и екстерног мрежног пословања ових организација као и степен 

развијености управљања знањем, потврђене су све теоретске претпоставке али су 

утврђене и одређене специфичности. Утврђена је очигледна надмоћ димензија и 

елемената интерног социјалног капитала над екстерним што говори о томе да ОЦД 

очигледно придају већи значај везама које долазе изунутра тј. веза које се остварују 

преко појединаца као и свих оних елемената које карактеришу те односе а налазе се 

у релационим, когнитивним и нодусним димензијама. У том смислу, екстерни 

социјални капитал, пре свега структурне форме кроз који се он успоставља и негује 

није довољно препознат те тако представља област коју треба значајније 

унапређивати. Ове специфичности су примећене и код укрштања димензија и 

елемената социјалног капитала са фазама, квалитетом и зрелошћу урављања 

знањем. Емпиријско истраживање јесте показало да се елементи социјалног 

капитала могу уграђивати у постојеће моделе управљања знањем али да је због 

њихових ограничења, који се највише огледају у одсуству процесне природе 

функционисања, практичније користити пројектне моделе управљања знањем те је 

тако начин на који се социјални капитал може интегрисати у процес управљања 

знањем приказан на модификованом Гасиковом моделу. Примена тако 

интегрисаног модела управљања знањем је анализирана и у контексту његове 

практичне употребе којом би се ОЦД обезбедила нова парадигма пословања која би 

била базирана на знању као предуслову за конкурентније и одрживије пословање. 

 

1.2. Рад 2.1.1.1. „The influence of social capital on knowledge management maturity of 

nonprofit organizations - predictive modelling based on a multilevel analysis, објављен у 

часопису категорије М21 

Циљ рада је истраживање до које мере социјални капитал утиче на знање и 

предлагање модела који оптимизује зрелост управљања знањем  кроз социјалне 

ресурсе који су укључени у њихову структуру. Фокус истраживања је био на 

организацијама цивилног друштва Европске уније и Западног Балкана, као 



пројектно-оријентисаним организацијама у области међународног развоја. 

Представљен је бинарни модел класификације који који може да разликује високи 

ниво од ниског нивоа зрелости управљања знањем у ОЦД и класификацијски модел 

више класе за процену категорије зрелости управљања знањем који може да 

симулира стварну повезаност између социјалног капитала и постојеће зрелости 

управљања знањем. Кључни резултати истраживања зрелости управљања знањем 

су формирани коришћењем неуронских мрежа и значајни су без обзира на број 

запослених и број пројеката који постоје у организацији.  

 

Остали радови др Радмиле Миковић се односе на област менаџмента, лидерства, 

конкурентске предности и развоја организације. 

 

I 5. Оцена испуњености услова 

 

Кандидат др Радмила Миковић је је 2019. године одбранила докторску дисертацију 

„Интегрисани модел управљања знањем базиран на социјалном капиталу организације“ 

одбранила је  2019. године на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду. 

Докторска дисертација припада ужој научној области за коју је расписан конкурс. 

 

Др Радмила Миковић испунила је све критеријуме који се односе на научни рад. 

Квантитативни показатељи научног рада кандидата сумарно су приказани у табели 1. Др 

Радмила Миковић је имала приступно предавање које је на скали од 1 до 5 оцењено са 

оценом 5. 

 

Кандидат има вишегодишње радно искуство у управљању пројектима, организацији и 

спровођењу тренинга, што потврђује сертификат у области консалтинга и тренинга за 

пројектни менаџмент. 

 

У квалитативном смислу, анализа научних радова кандидата др Радмиле Миковић, њене 

докторске дисертације и кључних радова, показују да кључне референце усмерене на  

примену менаџмента знања у пројектно оријентисаним организацијама, са фокусом на 

пројекте организација цивилног друштва што припада области за коју је расписан 

конкурс. 

 

Комисија је утврдила да кандидат др Радмила Миковић испуњава све формалне услове 

прописане Законом о високом образовању, Правилнику о ближим условима и поступку 

за избор у звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс, Правилником о избору 

у звања наставника и сарадника Факултета за пројектни и иновациони менаџмент, за 

избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и и пројектни менаџмент. 

  



 

Табела 1. Квантитативни показатељи научног рада кандидата др Радмиле Миковић 

Име и презиме:  

др Радмила 

Миковић 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа научна,  

односно научна област  

за коју се бира:  

Менаџмент и пројектни 

менаџмент 

Научне 

публикације Број 

публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није једини 

или први 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора  

 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у врхунском 

међународном 

часопису М21 

1 - - - 

Рад у међународном 

часопису М23  
1 - - - 

Рад у националном 

часопису од 

међународног 

значаја М24 

- - - - 

Рад у научном 

часопису 

националног значаја 

објављен у целини 

М51 

2 - - - 

Рад у истакнутом 

националном 

часопису М52 

- 1   

Предавање по позиву 

са међународног 

скупа штампано у 

целини М31 

- 1   

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

М33 

- 1   



Предавање по 

позиву са скупа 

националног 

значаја штампано у 

целини 

(М61) 

 1   

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен у целини 

М63 

- -   

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен само у 

изводу (апстракт), а 

не и у целини 

-    

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен само у 

изводу (апстракт), а 

не и у целини 

-    

Научна 

монографија, или 

поглавље у 

монографији са 

више аутора  

-    

Стручне 

публикације 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није једини 

или први 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

Рад у стручном 

часопису или 

другој периодичној 

- - - - 



 

публикацији 

стручног или 

општег карактера 

Уџбеник, 

практикум, збирка 

задатака, или 

поглавље у 

публикацији те 

врсте са више 

аутора 

- - - - 

Остале стручне 

публикације 

(пројекти, софтвер, 

друго) 

- - - - 

 

 

II ДР БИЉАНА ВИДУКА 

 

II 1. Основни биографски подаци 

 

Др Биљана Видука рођена је 3. августа 1976. године године у Земуну. 

Доктора наука у области менаџмента и бизниса. 

Ради као руководилац пројекта “Развој биоенергетског тржишта у Србији -DKTI” 

финансираног од стране ГИЗ; Власник SPESCOM Consulting Нови Сад. 

 

II 2. Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Др Биљана Видука је 2003. године завршила мастер студије на Економском факултету у 

Суботици, Универзитет у Новом Саду и стекла титулу – мастер економије. 2011. године 

уписује мастер студије UNESCO катедра за предузетништво (UCES), Универзитет у 

Новом Саду и 2014. године стиче диплому – мастер предузетништва. 2012. године 

уписује докорске студије на Факултету  за примењени менаџмент, економију и 

финансије, Универзитет Привредна академија Нови Сад. Докторску тезу под називом 

„Значај образовања из предузетништва на развој предузетничких тежњи студената 

струковних школа“ одбранила је 2017. године.  

 

Избори у звања: 

- 2017 - до данас - Београд Факултет за примењен менаџмент, економију и 

финансије Београд,  Доцент,  Општи менаџмент 

- 2013 - 2017 Београд Факултет за примењен менаџмент, економију и финансије 

Београд,  Асистент,  Општи менаџмент 

- 2012 - 2017 Зрењанин Висока техничка школа струковних студија Зрењанин,  

Асистент Маркетинг, Управљање људским ресурсима 

- 2012 - 2018 Нови Сад UNESCO катедра за предузетништво(UCES),Универзитет у 

Новом Саду,  Сарадник у настави,  Управљање предузетничким пројектима, Увод 

у предузетништво. 



 

Радно искуство 

 
Период Локацијa Организација Позиција 

2013 – до данас Србија SPESCOM Consulting Нови 

Сад 

Власник и директор 

2018 – до данас  

Хрватска 

 

VONing Осијек 

Менаџер развојних пројеката, 

Менаџер развојних пројеката 

07/2019 – 

10/2020 

Србија AMBERO-VPC/GIZ 

 

Руководилац пројекта, 

тренер, технички саветник 

 

 

  09/ 2017 – 

12/2018 

 

 

Србија 

ЕУ изазови: Интеграција, 

Социјална тржишна 

економија, реформе и 

перспективе 

 

Експерт 

 

07/2017 – 

07/2019 

 

Србија / 

Хрватска 

 

Organski most - Organic bridge           

Менаџер пројекта 

 

03/2017 – 

02/2019 

 

Србија 

EPTISA Southeast Europe - EU in 

Serbia Communication Network 

EUINFONET   

EU Info Point менаџер Нови Сад 

01/2016 – 

12/2020 

Srbija Evropskamreža preduzet 

ništva/Enterpris e Europe Network 

Пословни саветник и координатор 

Агробизнис сектора у Србији 

06/2016 - 

11/2017 

04/2018 – 

   06/2019 

 

 

 

Srbija 

Deutsche Gesellschaft 

fürInternationale Zusammenarbeit 

(GIZ) 

Пословни консултант 

04/2016 - 

- 03/2019 

Srbija Evropski pokret Novi Sad Менаџер пројекта 

09/2013 - 

09/2015 

Srbija Centar za organsku proizvodnju 

Selenča 

Менаџер пројекта 

11/2009 – 

03/2013 

 

 

Srbija/ Austrija 

BLUEWATERS 

Environmental Consultants Austria  

Менаџер пројекта 

11/2010 – 

12/2012 

Srbija/ Austrija BLUEWATERS 

Consulting Austria  

Директор 

 

12/2009 – 

12/ 2011 

 

Srbija/ Austrija 

BLUEWATERS 

Environmental Consultants 

Austria 

Projekt: GEOHEALTH  

Менаџер пројекта 

03/2005 - 

11/2009 

 

Srbija/ Zapadni 

Balkan/ 

Holandija 

Future Green YU D.O.O. 

(FUTURE GREEN 

HOLDING B.V. Holland) 

 Директор 

03/2004 – 

03/2005 

Србија Регионалницентарза развој 

малих и средњих 

предузеца"BANAT"  

Саветник за пословање и тренинг 

 

 

04/2018 – 

03/2019 

 

 

Србија 

Support to IPARD Operating 

Structure - Managing Authority, 

IPARD Agency and Advisory 

Services 

(projekatfinansiranod                                                                                                                                                                        straneEU) 

 

 

Eксперт 

2016 Србија Центар за европске политике Експерт 

2015 – 2016 Србија Центар за органску производњу 

Селенча 

Менаџер пројекта 

1/2013-4/2014 Нови Сад Факултет техничких наука PRAG Ekspert 



 

04/2013 – 

12/ 2013 

Србија / 

Немачка 

GFA Consulting Group Germany          Јуниор експерт 

04/2010 – 

11/ 2011 

Србија / 

Аустрија 

BLUEWATERS 

Environmental Consultants Austria  
Менаџер пројекта 

02/2012 - 

12/2012 

Србија / 

Немачка 

GFA Consulting Group Germany          Јуниор експерт 

 

Кључне квалификације: 

1. Више од 10 година професионалног искуства у развоју капацитета организација у 

региону Балкана, фокусираног на саветовање и обуку за планирање и 

имплементацију развојних пројеката;  

2. Доказано радно искуство у планирању и примени концептуалних приступа и 

пројеката који се односе на одрживи развој приватног сектора;  

3. Више од 13 година менаџерског искуства, радеи као директор за сопствену 

консултантску фирму, руководеи тим који води ГИЗ пројекте, руководеи 

пројектима финансираним од различитих међународних финансијских 

институција у Србији и региону Западног Балкана, као и у земљама ЕУ;  

4. Упозната са процедурама, регулаторним оквирним условима и техничким 

приступима различитих међународних донаторских организација (нпр. ЕУД, 

Европска комисија, ФАО, ГИЗ, ЕБРД, итд.), регионалних институција (нпр. Влада 

Србије, Влада АПВ, Осјечко - барањска жупанија Хрватска, итд.), као и удружења 

приватног сектора и компанија (нпр. Европска мрежа предузетништва, Ценатр за 

органску производњу Селенча, Центар за еколошку производњу Хрватска, Савез 

удружења органских произвођача ФБиХ, итд.); 

5. Консултант за управљање пројектима, развој пројеката, развој и извршавање 

стратегија, са искуством у организовању тима и успостављању партнерстава;  

6. Развијене вештине за дизајнирање и спровођење обука и јачању капацитета у 

области енергетике, предузетништва и агробизниса. 

 

Докторска дисертација:  

- Назив установе: Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансијеБеоград 

- Место и година одбране: Нови Сад 2017. 

- Наслов дисертације: Значај образовања из предузетништва на развој 

предузетничких тежњи студената струковних школа 

- Научна област: Менаџмент и бизнис 

 

II 3. Објављени радови 

 

1. Завршни радови (М70)  

 

1.1.  Биљана Видука (2017) “Значај образовања из предузетништва на развој 

предузетничких тежњи студената струковних школа”, Докторска дисертација, 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Нови Сад, (М71) 

 



2. Научне публикације 

 

2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја 

 

2.1.1. Монографска студија/поглавље у књизи M12 или рад у тематском зборнику 

међународног значаја 

 

2.1.1.1.Viduka B., Mirkov S., 1st Annual International Conference on Employment , Education 

and Entrepreneurship - “Motives and plans for entrepreneurship among students in 

secondary vocationalschools”,Belgrade2012.;ISBN978-86-6069-081-6,241-260 (М14) 

 

2.2. Објављени радови од међународног значаја 

 

2.2.1. Рад у водећем часопису међународног значаја (М20) 

 

После избора у звање 

2.2.1.1. Viduka D., Basić A., Viduka B., Varađanin V.: „Open Source software as 

Alternative and Effective Learning Environments“; Sylwan Journal Warszawa 

Poland, 2017; ISSN 0039-7660, vol.161, issue6 (M23) 

2.2.1.2.  Viduka D., Dragičević M., Bašić A., Viduka B., Lavrnić I.: „21st Century 

engineering challenges observed throuth computer viosn syndrome“; Tehnički 

vjesnik Slavonski Brod, Croatia, 2017; Print:ISSN1330-3651,Online:ISSN1848-

6339 (M23) 

 

2.2.2. Рад у националном часопису међународног значаја (М20) 

 

Пре избора у звање  

 

2.2.2.1.  Ljumović I., Viduka B., Cvijanović M.J.: “Access to finance for organic 

producers in Serbia: Demand side”, Ekonomika poljoprivrede, Institut za 

ekonomiku poljoprivrede Beograd, 2015;ISSN0352-3462 (M24) 

 

2.2.3. Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М30) 

 

Пре избора у звање 

2.2.3.1. Varađanin V., Viduka B., Dimić G.: “An overview of entrepreneurship education 

in vocational high schools in EU and Serbia”, 2nd International Conference on 

"Research and education–challengestowardsthefuture”ICRAE2014, Shkodër, 

Albania; ISSN2308-0825 (М33) 

2.2.3.2. Viduka B., Viduka D.: „Prednosti korišćenja elektronskog poslovanja u 

preduzetničkim organizacijama”, Međunarodna konferencija SINTEZA, 

Beograd, 2014.; ISBN 978-86-7912539-2,175-179 (M33) 

2.2.3.3. M33 Viduka D., Viduka B.: „Pojam i implementacija elektronskog obrazovanja u 

Srbiji“, Naučno stručni skup, Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO 2012, 



 

Univerzitet u Kragujevcu–TehničkifakultetČačak,2012.;ISBN978-86-7776-139-

4,461-468 (M33) 

2.2.3.4. Viduka B., Mirkov S., International Scientific Conference UNITECH Gabrovo, 

Bulgaria “Entrepreneurial aspirations of secondary school students”; Gabrovo, 

Bulgaria 2012.; ISBN 1313-230X,54-60 (M33) 

 

2.3. Објављени радови од националног значаја  

 

2.3.1. Рад у водећем часопису националног значаја (М50) 

 

Пре избора у звање 

 

2.3.1.1. Viduka B., Varađanin V., Todorović A.: „Komparativna analiza fondova za razvoj 

Srbije, Crne Gore i Hrvatske“, Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, 

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžmentu Novom Sadu, Zbornik radova 

Novi Sad 2016; ISSN 2217–5458 (М53) 

2.3.1.2. Viduka D, Varađanin V., Viduka B., Varađanin D.: „Analiza primene 

informacionih tehnologija i izazovi implementacije u obrazovanju Srbije“; Visoka 

škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Zbornik radova 

Kikinda 2015, godina X broj 2; ISSN 22175725 (М53) 

2.3.1.3. В., Varađanin Viduka B., Viduka D.: „Značaj preduzetništva i preduzetničkog 

obrazovanja u sportu“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 

u Kikindi, Zbornik radova Kikinda2015,godinaXbroj1; ISSN2217-5725 (М53) 

2.3.1.4. Viduka D., Viduka B., Todorović A.: “Model smanjena informaciono 

komunikacionih troškova u savremenom poslovanju”, Časopis iz oblasti 

ekonomije, menadžmenta i informatike BizInfo, Blace2014.; ISSN 2217-2769 

(М53) 

2.3.1.5. Viduka B. “Percepcija mladih o osobinama isposobnostima potrebnim za 

preduzetništvo”, naučni časopis „Poslovna ekonomija”, Educons Univerzitet, 

Sremska Kamenica 2014; ISSN 1820-6859;239-258 (М51) 

 

2.3.2. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М60) 

 

Пре избора у звање  

 

2.3.2.1. Dimić G., Viduka B., Todorović A., Varađanin V.: “Upravljanje javnim 

komunalnim preduzećem prema konceptu održivog razvoja”, Međunarodno 

naučno-stručna konferencija, Fakultet za primenjen menadžment, ekonomiju i 

finansije Beograd, 2014.; ISBN 978-86-8453116-4,105-111 (М63) 

2.3.2.2. Todorović A., Viduka B., Varađanin V., Dimić G.: “Etičko upravljanje 

ogranizacijom”, Međunarodno naučno-stručna konferencija, Fakultet za 

primenjen menadžment, ekonomiju i finansijeBeograd,2014.;ISBN978-86-

84531-16-4,98-104 (М63) 

2.3.2.3. Varađanin V., Viduka B., Dimić G.: „Primena marketing informacionog sistema 

u ustanovama visokog obrazovanja“, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim 

učešćem MREŽA, Valjevo,2014.;ISBN:978-86-7912-538-5,131-135 (М63) 



2.3.2.4. Viduka B., Viduka D.: „Implementacija elektronskog poslovanja u 

preduzetničkim organizacijama”, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim 

učešćem MREŽA, Valjevo, 2014.; ISBN:978-86-7912-538-5,114-118 (М63) 

2.3.2.5. Viduka B., Viduka D.,: „Upotreba Interneta u poslovanju“, II Naučno – stručni 

skup Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Tema: “Šansa za progres“, 

Zrenjanin, 2011.; ISBN 978-86-84289-46-1,312-319 (M63) 

2.3.2.6. Viduka B., Viduka D.,: „Upotreba elektronskog marketinga u poslovanju“, III 

Naučno stručni skup, Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Tema: “Jačanje 

regionalne konkurentnosti u uslovima tranzicije“, Zrenjanin, 2012.; ISBN978-86-

84289-61-4, 371-377 (M63) 

2.3.2.7. Viduka D., Viduka B., Doder D.: „Preduzetništvo u sportu“, Sportsko 

propagandni marketing u karateu, Naučno stručni simpozijum “Nauka i karate 

sport”, TIMS Fakultet sporta i turizma, Edukons Univerzitet i Karate savez 

Vojvodine; Novi Sad, 2013.; ISBN 978-86-9054258-1,51-60 (M63) 

2.3.2.8. Viduka B., Viduka D., Međunarodna naučno - stručna konferencija „Na putu ka 

dobu znanja“, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci- „Internet kao sredstvo 

komunikacije u nauci i visokom obrazovanju“, Zbornik rezimea, Sremski 

Karlovci 2012.; ISBN: 978-86-85067-41-9, 87. (M64) 

 

II 4. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

1.1. Докторска дисертација „Значај образовања из предузетништва на развој 

предузетничких тежњи студената струковних школа“ полази од тога да ће иновације и 

предузетништво омогућити напредак и решавање изазова 21. века: стални развој, 

креирање нових радних места, генерисање новог економског раста и унапређење 

свакодневног живота људи. Значај образовања за предузетништво лежи у чињеници да 

оно подстиче појединце да се проактивно суоче с приликама које су око њих, а које су 

специфичне у различитим окружењима и културама. Због тога изузетну важност има 

образовање младих за предузетништво. Циљ истраживања је био да се утврди утицај 

фактора образовање за предузетништво на развој предузетничких тетњи међу 

студентима високих струковних школа. Тема рада је посебно значајна како важност 

струковног образовања расте омогућавајући образовање високо стручног кадра у складу 

са захтевим тржишта, развија апликативна знања и вештине, омогућава лакше 

прилагођавање потребама регионалног и локалног тржишта, као и стицање неопходних 

квалификација за улазак и интеграцију на тржиште рада и као такво директно утиче на 

запошљивост и привредни раст. Емпиријско истраживање, које је централни део рада, 

спроведено је у Новом Саду, Зрењанину, Кикинди и Београду у периоду на узорку од 300 

студената одабраних у четири високе струковне школе. Укупни резултати истраживања 

могу бити значајна научној заједници, као и доносиоцима одлука у сфери економије и 

образовања. На основу добијених налаза формирани су закључци и предложен нацрт 

модела и даља истраживања. Укупни налази истраживања указује на потребу иновирања 

образовних програма у високим струковним школама у циљу развијања позитивног става 

младих према предузетништву и развијању њихових способности за самозапошљавање. 

Само динамично образовање и знање могу подстицати и развијати креативност и 

иновативност код савременог човека. 

  



 

Рад 2.2.1.1. „Open Source software as Alternative and Effective Learning Environments““, 

објављен је у часопису категорије M23 истражује примену open source софтвера у 

образовању, који представљају нови приступ образовању.  

Рад 2.2.1.2. „21st Century engineering challenges observed throuth computer viosion 

syndrome“; разматрају све присутну употребу рачунара у раду, дефинисан је синдром 

рачунарског ока, ачин насатнка и последице, као и решења за смањење и нспречавање 

насатнка овог синдрома. 

 

Остали радови др Биљане Видука се односе на примену информационо-комуникационих 

технологија у пословању, предузетничком образовању, електронском образовању, 

електронском пословању, развоју предузећа. 

 

II 5. Оцена испуњености услова 

 

Кандидат др Биљана Видука је је 2017. године одбранила докторску дисертацију „Значај 

образовања из предузетништва на развој предузетничких тежњи студената струковних 

школа, на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у  Новом Саду.  

 

Од 2017. Ради као доцент на Факултет за примењен менаџмент, економију и финансије, 

за Општи менаџмент. Др Биљана Видука испунила је све критеријуме који се односе на 

научни рад. Квантитативни показатељи научног рада кандидата сумарно су приказани у 

табели 2. Др Биљана Видука је имала приступно предавање које је на скалди од 1 до 5 

оцењено са 5. 

 

У квалитативном смислу, анализа научних радова кандидата др Биљне Видука, њене 

докторске дисертације и кључних радова, показују да кључне референце обухватају 

широк спектар области: примену информационо-комуникационих технологија у 

пословању, предузетничком образовању, електронском образовању, електронском 

пословању, развоју предузећа, али без посебног фокуса на област пројектног 

менаџмента. 

Др Биљана Видука има вишегодишње радно  радно искуство  у  пословном окружењу и 

раду на пројектима. 

 

Комисија је утврдила да кандидат др Биљана Видука испуњава све формалне услове 

прописане Законом о високом образовању, Правилнику о ближим условима и поступку 

за избор у звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс, Правилником о избору 

у звања наставника и сарадника Факултета за пројектни и иновациони менаџмент, за 

избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и и пројектни менаџмент. 

 

Табела 2. Квантитативни показатељи научног рада кандидата др Биљана Видука 

Име и презиме:  

др Биљана Видука 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа 

научна,  

односно 

научна 

област  



за коју се 

бира:  

Менаџмент 

и пројектни 

менаџмент 

Научне 

публикације Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора  

 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у 

врхунском 

међународном 

часопису М21 

- - 2 - 

Рад у 

међународном 

часопису М23  

- - - - 

Рад у 

националном 

часопису од 

међународног 

значаја М24 

1 - - - 

Рад у научном 

часопису 

националног 

значаја 

објављен у 

целини М51 

1 - - - 

Рад у 

истакнутом 

националном 

часопису М52 

- - - - 

Рад у 

националном 

чассопису М53 

1 3 -  

Предавање по 

позиву са 

међународног 

скупа 

- - - - 



 

штампано у 

целини М31 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен у 

целини М33 

2 2 - - 

Предавање по 

позиву са 

скупа 

националног 

значаја 

штампано у 

целини 

(М61) 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен у 

целини М63 

3 4 - - 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини 

М64 

1 - - - 

Научна 

монографија, 

или поглавље 

у монографији 

са више 

аутора М14 

1 - - - 



Стручне 

публикације 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

Рад у 

стручном 

часопису или 

другој 

периодичној 

публикацији 

стручног или 

општег 

карактера 

- - - - 

Уџбеник, 

практикум, 

збирка 

задатака, или 

поглавље у 

публикацији 

те врсте са 

више аутора 

- - - - 

Остале 

стручне 

публикације 

(пројекти, 

софтвер, 

друго) 

- - - - 

 

 

III ДР ИГОР ЛАВРНИЋ 

 

III 1. Основни биографски подаци 

 

Др Игор Лаврнић је рођен 9. новембра 1969. године у Винковцима, Хрватска. 

Доктор наука инжењерског менаџмента. Запослен као доцент за Менаџмент и Бизнис 

Високе школе академских студија „Доситеј“. Генерални директор у фабрици картона  

North Karton doo Beograd. 



 

III 2. Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Др Игор Лаврнић је завршио основне академске студије на Техничком факултету у 

Зрењанину, Универзитет у Новом Сад 2006. године, област Производни менаџмент.  

Мастер студије завшио је завршио 2011. године такође на Техничком факултету у 

Зрењанину, област Пословна комуникација. 2012. године уписује докторске студије на 

Универзитету Сингидунум у Београду, Инжењерски системи у менаџменту. Докторску 

дисертацију под називом „Утицај вишег менаџмента на развој модела енергетске 

независности предузећа у циљу смањења ризика од последица соларног удара“  одбранио 

је 2019. године. 

 

Радно искуство 

 
• Датум  Април 2020 – ДО САДА 

Позиција  ДОЦЕНТ , МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС, ВИСОКА ШКОЛА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

„ДОСИТЕЈ“ БЕОГРАД. 

  • Датум  МАРТ 2014 - ДО САДА 

• Име и адреса послодавца  North Karton doo Beograd 

• Тип сектора  Фабрика картона у изградњи 

• Позиција  Почео као Финасијски Директор  у Мају 2014, унапређен у  Генералног 

Директора  у Септембру 2014 

 

  • Датум   DECEMBAR  2008  DO JANUAR 2013 

• Име и адреса послодавца  S – Leasing  Erste Group, Novi Sad,  HO Beograd 

• Тип сектора  Лизинг 

• Позиција   Регионални Менаџер за Војводину, од Марта 2010 до Јануара 2013  Хеад 

оф Цорпорате Одељења 

 

  • Датум   МАЈ 2008 ДО НОВЕМБРА 2008 

• Име и адреса послодавца  Meridian Leasing CA Group, Novi Sad 

• Тип сектора  Лизинг 

• Позиција   Регионални Менаџер за Војводину 

 

  • Датум   МАРТ 2007 ДО МАЈА 2008 

• Име и адреса послодавца  Marfin Bank (Laiki Bank) AD  Belgrade, HO Belgrade 

• Тип сектора  Банкарство 

• Позиција  Унапређен у Директора Мреже Филијала 

 

  • Датум   НОВЕМБАР  2006 ДО ФЕБРУАРА 2007  

• Име и адреса послодавца  Marfin Bank (Laiki Bank) AD  Belgrade, HO Belgrade 

• Тип сектора  Банкарство 

• Позиција  Менаџер Одељења за развој нових производа И ширење мреже филијала 

  

  • Датум   АПРИЛ 2006 ДО ОКТОБРА 2006 

• Име и адреса послодавца  VolksBank AD  Belgrade, Regionalni Centar Novi Sad 

• Тип сектора  Банкарство 

• Позиција  Регионални Менаџер за Војводину 

 

  • Датум   ЈУЛ 2005  ДО МАРТА 2006 

• Име и адреса послодавца  VolksBank AD  Belgrade, Regional Center Novi Sad 

• Тип сектора  Банкарство 

• Позиција  Директор Филијале 

 



  • Датум   АПРИЛ 2003 ДО ЈУНА 2005 

• Име и адреса послодавца  ProCredit Bank AD Belgrade  

• Тип сектора  Банкарство 

• Позиција  Pripravnik, Kreditni službenik, Senior Kreditni službenik, Kredit Specialista 

 

  • Датум   АПРИЛ 2003 ДО ЈУНА 2005TOBAR 2001 DO  MARTA  2003 

• Име и адреса послодавца  Care International  Belgrade, Novi Sad 

• Тип сектора  НВО 

• Позиција  Project Assistant, Project Assistant – Acted Project Officer 

 

  • Датум  ЈАНУАР 1999 ДО ОКТОБРА 2001 
 

• Име и адреса послодавца  International Rescue Committee  Нови Сад 

• Тип сектора  НВО 

• Позиција  Field Officer, Assistant to Program Manager 

 

  • Датум   СЕПТЕМБАР 1997 ДО ЈАНУАРА 1999 

• Име и адреса послодавца  Swedish Organization for Individual Relief ( IM) Novi Sad 

• Тип сектора  НВО 

• Позиција  Loan Officer 

 

  • Датум   СЕПТЕМБАР 1996 ДО СЕПТЕМБРА 1997 

• Име и адреса послодавца  MORALEX Corp. USA -  PRIMEX doo Нови Сад 

• Тип сектора  Спољна трговина 

• Позиција  Службеник 

 

Докторска дисертација:  

Назив установе: Универзитте Сингидунум, Београд 

Место и година одбране: Београд, 2019. 

Наслов дисертације: Утицај вишег менаџмента на развој модела енергетске независности 

предузећа у циљу смањења ризика од последица соларног удара. 

Научна област: Инжењерски менаџмент 

 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2020. године доцент, доцент за Менаџмент и Бизнис Високе школе академских студија 

„Доситеј“, ужа научна област Менаџмент и бизнис. 

 

Чланство у стручним и научним асоцијацијама 

Инжењерска комора – Србије од 2013. Године. 

 

III 3. Објављени радови 

 

1. Завршни радови (М70)  

 

1.1. Лаврнић И. (2019) „Утицај вишег менаџмента на развој модела енергетске 

независности предузећа у циљу смањења ризика од последица соларног удара“,  

(докторска дисертација), Универзитет Сингидунум, Београд (М71) 

 

2.  Научне публикације 



 

 

Пре избора у звање 

 

2.1.  Објављени радови од међународног значаја 

 

2.1.1. Рад у водећем часопису међународног значаја (М20) 

 

2.1.1.1. ВИДУКА Д., ДРАГИЋЕВИЋ М., БАШИЋ А., ВИДУКА Б., ЛАВРНИЋ И., 

„ИНЖЕЊЕРСТВО 21. ВЕКА ПОСМАТРАНО КРОЗ ИЗАЗОВ 

КОМПЈУТЕРСКОГ ОКА“, ТЕХНИЧКИ ВЈЕСННИК, 2017; ИССН 1330-

3651, ДОИ БРОЈ 10.17559/ТВ-20140624084534; ВОЛ 24 СУПЛ.1. (М23) 

 

2.1.2. Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

(М20) 

 

2.1.2.1. Видука Д., Лаврнић И., Башић А., „Компаративна студија базирана на 

Мамбу (Mambo) отвореном систему за уређивање садржаја (Open Source 

Content Management Systems) и његовој алатки Џомли (Joomla) и Елксису 

(Elxis)“; Међународни журнал компјутерских наука (International Journal of 

Computer Science- IJCSI),2013; ИССН:1694-0814; Вол.10;5. (М24) 

  

2.1.3. Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М30) 

 

2.1.3.1. БАШИЋ А, МУШКАТИРОВИЋ – ЗЕКИЋ Т., ВИДУКА Д., ЛАВРНИЋ И., 

„УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПО СТАНДАРДУ ИСО 31000 У ПРУЖАЊУ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА“ МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЕУРОБРЕНД 2013, ЗРЕЊАНИН, ИСБН 978-86-88065-

27-6;. (М31) 

2.1.3.2. Лаврнић И., Мариновић М., Поповић М., Андрић Гушавац Б, „Еколошки 

утицај соларног удара; Студија случаја Република Србија“, Међународна 

конференција организационих наука и развоја 2018, Порторож, Словенија, 

ИСБН 978-961-286-146-9. (М33) 

2.1.3.3. Лаврнић И., Мариновић М., Поповић М., Андрић Гушавац Б., „Соларни 

удар и ниво свести; Студија случаја Република Србија“, Међународна 

научна конференција СИМОПИС (SYM- OP-IS), 2017, Златибор, ИСБН 978-

86-7488-135-4 (М33) 

2.1.3.4. Видука Д.,Лаврнић И., Башић А., Анализа потенцијалних механизама за 

мерење -најпопуларнији отворени веб менаџери садржаја. Међународна 

конференција Синтеза 2017, ИСБН 978-86-7912-657-3 (М33) 

2.1.3.5. Лаврнић И., Видука Д., „Континуирано пословање и опоравак од 

катастрофа и изазов соларног удара на Србију“, Међународна конференција 

Синтеза 2014, Београд, ДОИ 10.15308/SInteZa-2014-635-641. (М33) 

2.1.3.6. Башић А., Панајотовић Б., Видука Д., Лаврнић И., „Концепт риск процене 

и нови приступ директивама“, Конференција примењеног интернета и 

информационих технологија 2013, Зрењанин, ИСБН 978-86-7672-211-21. 

(М33) 



 

2.3. Објављени радови од националног значаја  

 

2.3.1. Рад у водећем часопису националног значаја (М50) 

 

2.3.1.1. ВИДУКА Д.,КРАГУЛЈАЦ В., ЛАВРНИЋ И. ; JIOS ISSN 1846-3312; 

“SECURITY CHALLENGES BEHIND THE DEVELOPMENT AND 

INCREASED USE OF OPEN SOURCE WEB CONTENT MANAGEMENT 

SYSTEM” ;РАД ЈЕ ПРИХВАЋЕН У ДЕЦЕМБРУ 2019; (М51) 

2.3.1.2. ВИДУКА Д.,БАШИЋ А., ЛАВРНИЋ И., „КЛАУД КОМПЈУТИНГ (CLOUD 

COMPUTING) КАО ПОТЕНЦИЈАЛНО РЕШЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ“, ЧАСОПИС БИЗИНФО 08, ВИСОКА ПОСЛОВНА 

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ 2013, ИСНН 2217-2769. (М53) 

2.3.1.3. 2. ВИДУКА Д., БАШИЋ А., ЛАВРНИЋ И., „БЕЗБЕДНОСНИ 

ИЗАЗОВИ ЗА ДЕЦУ НА ИНТЕРНЕТУ“, СРПСКИ ЖУРНАЛ ЗА 

ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, 2018, БЕОГРАД, УДК 004.738.5.056-

053.2. (М54) 

 

2.3.2. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М60) 

 

2.3.2.1. Видука Д., Лаврнић И., Башић А.; „Пеј Пал (Pay Pal) и његова употреба у 

Србији“, Конференција Мрежа 2013, Ваљево, ИСБН 978-86-7912-477-7. 

(М63)  

 

III 4. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

1.1. Докторска дисертација „Утицај вишег менаџмента на развој модела енергетске 

независности предузећа у циљу смањења ризика од последица соларног удара“.  

Предметно истраживање последица соларног удара које је спроведено ради израде ове 

дисертације показало је да и најсавременији системи заштите електроенергетског 

система (ЕЕС) не могу да пруже адекватну заштиту од соларне олује јачег интензитета. 

Слабљење магнетосфере Земље, соларни удар 2003. године у Јужноафричкој Републици 

(која је сличне географске ширине као Србија), слабљење ЕЕС-а Венецуеле 2019. године 

од стране Сједињених Америчких Држава (САД) са циљем дестабилизације државе, као 

и сложена безбедносна позиција Србије – јесу елементи који су створили потребу за 

израду предлога стратешког реструктурирања српског ЕЕС-а у кратком временском року 

са циљем повећања његове резистентности. Масовне поплаве у мају 2014. године које су 

онеспособиле на дужи временски период Термоелектрану (ТЕ) „Колубара“ и ТЕ „Никола 

Тесла А“, потврдиле су постојање ризика по нормално функционисање српског ЕЕС-а и 

од стране природних катастрофа. Обимно предметно истраживање колапса ЕЕС-а 

указало је да концепт мањег броја великих произвођача електричне енергије (ЕЕ) има 

своју слабу карику у систему преноса ЕЕ до потрошача, односно да сатурација 

високонапонских трансформатора може да парализује цео ЕЕС на период од 12 до 16 

месеци (по извештају Ллоyда). У Јужноафричкој Републици неки делови ЕЕС-а су били 

оперативни тек после четири године. Управо угрожавање нормалног функционисања 



 

привреде, затим огромни социјални немири, хаос, анархија могу да уруше систем 

безбедности државе и део су хибридног ратовања који се све интензивније примењује. 

Предметно истраживање публикованих радова из Србије показало је да је српски ЕЕС 

савремен и да иде у правцу трансфера са мањег броја ТЕ на већи број произвођача из 

обновљивих извора енергије (ОИЕ) до 2030. године. Веома је важно да Србија себи не 

дозволи да има транспарентну слабост узимајући у обзир сложену безбедносну позицију 

на Балкану. Ова дисертација је дала нови концепт стварања „stand by“ енергетски 

независних комуна (унутар постојећег ЕЕС-а) које ће се ослањати на снажни развој 

занемарене индустријске енергетике. Једино велике производне компаније су способне 

да изврше надоградњу својих резервних система напајања ЕЕ у кратком временском 

року, пренаменују своје термо-блокове у мале термоелектране и да локална 

дистрибутивна мрежа постане самостална виртуелна мрежа са сопственим 

произвођачима ЕЕ које ће бити носиоци енергетски независних локалних самоуправа. 

Истраживање промена нивоа свести менаџера у привреди Србије, везано за соларни удар 

2017. и 2018. године (пре и после објаве у свим медијима), указало је на потребу примене 

новог Модела стварања енергетски независних предузећа ради брзе имплементације 

концепта енергетски независних комуна. Носиоци целог процеса су високи менаџери 

водећих компанија, њихова изврсност и позиција моћи у комбинацији са меметиком и 

крони капитализмом чине механизам деловања модела. Функционалност модела је 

доказана кроз хипотезу и четврту анкету спроведену међу високим менаџментом у 

Србији. Ова дисертација је изнела и практична решења заштите од протонских удара 

(ПУ) и указала на недовољну истраженост здравствених проблема као последицу 

соларних олуја у Србији. 

 

Рад 2.1.1.1. „ИНЖЕЊЕРСТВО 21. ВЕКА ПОСМАТРАНО КРОЗ ИЗАЗОВ 

КОМПЈУТЕРСКОГ ОКА“; објављен у часопису категорије М23, разматрају све 

присутну употребу рачунара у раду, дефинисан је синдром рачунарског ока, начин 

настанка и последице, као и решења за смањење и нспречавање насатнка овог синдрома 

 

Рад 2.1.2.2. „Компаративна студија базирана на Мамбу (Mambo) отвореном систему за 

уређивање садржаја (Open Source Content Management Systems) и његовој алатки Џомли 

(Joomla) и Елксису (Elxis)“, објављен у часопису категорије М24 се бави системом 

управљања садржајем, дајући препоруке за карактеристике које су оријентисане на 

кориснике. 

 

III 5. Оцена испуњености услова 

 

Кандидат др Игор Лаврнић је 2019. године одбранио докторску дисертацију под 

насловом „Утицај вишег менаџмента на развој модела енергетске независности 

предузећа у циљу смањења ризика од последица соларног удара“ на Универзитету 

Сингидунум у Београду. Докторска дисертација припада области инжењерски 

менаџмент што делимично одговара области за коју је расписан конкурс. 

 

Од 2020. године ради као доцент за  Менаџмент и Бизнис, на Високој школи академских 

студија „Доситеј“ Београд. 

Кандидат је имао приступно предавање које је на скали од 1 до 5 оцењено оценом 4,66.  



Др Игор Лаврнић има вишегодишње радно искуство  у банкарском сектору и у раду на 

пројектима. 

 

Др Игор Лаврнић је испунио све критеријуме који се односе на научни рад. 

Квантитативни показатељи научног рада кандидата сумарно су приказани у табели 3. 

 

У квалитативном смислу, анализа научних радова кандидата др Игора Лаврнића, његове 

докторске дисертације и радова, показују да су кључне референце из области 

инжењерски менаџмент, информациони системи, управљање садржајем што није једино 

довољно за  научну област за коју је расписан конкурс. 

 

Комисија је утврдила да кандидат др Игор Лаврнић испуњава све формалне услове 

прописане Законом о високом образовању, Правилнику о ближим условима и поступку 

за избор у звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс, Правилником о избору 

у звања наставника и сарадника Факултета за пројектни и иновациони менаџмент, за 

избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и и пројектни менаџмент. 

 

Табела 3. Квантитативни показатељи научног рада кандидата др Игора Лаврнића 

Име и презиме:  

др Игор Лаврнић 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа 

научна,  

односно 

научна 

област  

за коју се 

бира:  

Менаџмент 

и пројектни 

менаџмент 

Научне 

публикације Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора  

 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у 

врхунском 

међународном 

часопису М21 

- - - - 



 

Рад у 

међународном 

часопису М23  

- 1  - 

Рад у 

националном 

часопису од 

међународног 

значаја М24 

- 1 - - 

Рад у научном 

часопису 

националног 

значаја 

објављен у 

целини М51 

- 1 - - 

Рад у 

истакнутом 

националном 

часопису М52 

- - - - 

Рад у 

националном 

чассопису М53 

- 1 -  

Домаћи 

новопокренути 

часопси М54 

- 1 - - 

Предавање по 

позиву са 

међународног 

скупа штампано 

у целини М31 

- 1 - - 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен у 

целини М33 

3 2 - - 

Предавање по 

позиву са 

скупа 

националног 

значаја 

штампано у 

целини 

(М61) 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

- 1 - - 



објављен у 

целини М63 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини 

М64 

- - - - 

Научна 

монографија, 

или поглавље 

у монографији 

са више 

аутора М14 

- - - - 

Стручне 

публикације 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

Рад у 

стручном 

часопису или 

другој 

периодичној 

публикацији 

стручног или 

- - - - 



 

општег 

карактера 

Уџбеник, 

практикум, 

збирка 

задатака, или 

поглавље у 

публикацији 

те врсте са 

више аутора 

- - - - 

Остале 

стручне 

публикације 

(пројекти, 

софтвер, 

друго) 

- - - - 

 

 

IV ДР СУЗАНА БАЛАБАН 

 

IV 1. Основни биографски подаци 

 

Др Сузана Балабан је рођена 5. јула 1983. године. 

Доктор економских наука. Власник и оснивач SPP Consulting BP 

 

IV 2. Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Др Сузана Балабан је завршила Економски Факултет у Суботици. Дипломирала је 2007. 

године са завршним радом на тему „Улога и значај синдиката у нас у поређењу са улогом 

и значајем синдиката у свету“. Матер студије завршила је на Економском факултету у 

Суботици 2009. године, смер Финансије, банкарство и осигурање. 2009. године уписује 

докторске студије на истом факултету, смер Економија, модул Финансије. Докторску 

дисертацију под називом „Утицај волатилности реалног девизног курса на прилив 

страних директних инвестиција у земље Западног Балкана“, одбранила је 2019. године.  
 

Радно искуство 

 
2012 – 2014. Професор економске групе предмета ССШ „др Радивој Увалић“ у Бачкој 

Паланци  

2015 – 2017. Менаџер продаје сзтр „Котле“ Бачка Паланка  

2019 – Власник и оснивач СПП Цонсултинг БП (припрема пројектне документације и 

израда бизнис планова) 
 

Др Сузана Балабан је рецензент у часописима од међународног значаја, као што су 

International Journal of Finance and Economics и Зборник радова економског факултета у 

Ријеци. 



 

У току свог професионалног развоја стекла је значајне професионалне вештине кроз: 

- Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од укупно 30 

ЕСПБ бодова у складу са Европским системом преноса бодова из области психолошких, 

педагошких и методичких дисциплина и 6 ЕСПБ бодова праксе у установи 

- Курс Practical Guide to contract procedures in EU external actions, DEVCO Academy, 

European Commission. 

 

Докторска дисертација:  

- Назив установе: Економски факултет у Суботици 

- Место и година одбране: Београд, 2019. 

- Наслов дисертације: Утицај волатилности реалног девизног курса на прилив 

страних директних инвестиција у земље Западног Балкана. 
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IV 3. Објављени радови 

 

1. Завршни радови (М70)  

 

1.2. Балабан С. (2019) „Утицај волатилности реалног девизног курса на прилив 

страних директних инвестиција у земље Западног Балкана“,  (докторска 

дисертација), Економски факултет у Суботици. (М71) 

 

2. Научне публикације 

 

2.2.Објављени радови од међународног значаја 

 

2.2.1. Рад у водећем часопису међународног значаја (М20) 

 

2.2.1.1. Balaban S., Živkov, D. and Milenković, I. (2019) Impact of unexplained 

component of real exchange rate volatility on FDI: Evidence from transition 

countries, Economic Systems, Vol. 43, Issues 3-4, 

https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100719 (М22) 

2.2.1.2. Živkov D. M., Njegić, J. and Balaban, S. (2019) Revealing the nexus between oil 

and exchange rate in the major emerging markets – The timescale analysis, 

International Journal of Finance & Economics, Vol. 24, No. 2, pp. 685-697. 

https://doi.org/10.1002/ijfe.1686 (М23) 

2.2.1.3. Živkov, D. M., Balaban, S. and Đurašković, J. (2018) What Multiscale Approach 

Can Tell About the Nexus Between Exchange Rate and Stocks in the Major 

Emerging Markets? FINANCE A UVER – CZECH JOURNAL OF 

ECONOMICS AND FINANCE, Vol. 68, No. 5. pp. 491-512. (М23) 

 

2.2.2. Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

(М20) 

 

https://doi.org/10.1002/ijfe.1686


 

2.2.2.1. Živkov, D. i Kolar, S. (2013) Uzroci krize evro-zone, Teme, Vol. XXXVII, br. 3, 

str. 13781396. ISSN: 0353-7919. (М24) 

2.2.2.2. Živkov, D., Đurić, D., Kolar, S. i Đurić, D. (2013) Capital Inflows and its 

Repercusions on Small Transitory Economy – an example of Serbia, Metalurgia 

International, Vol. XVIII, No. 6, str. 231-235. ISSN: 1582-2214 (М24) 

2.2.2.3. Đurić, D., Živkov, D i Kolar, S.(2011) Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući 

rizici koji proizilaze u postkriznom periodu, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 58, 

br. 2, str. 299-309. ISSN: 0352-3462 (М24) 

 

2.2.3. Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М30) 

 

2.2.3.1. Fodora, B. i Kolar, S. (2013) Correlation between FDI and GDP Growth Rate in 

Transition Countries – Example of Serbia, 6th International Conference for 

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Istanbul, Turkey, str. 

757-763. ISBN: 978-9944-380-09-6 (М33) 

2.2.3.2. Živkov, D., Kolar, S. i Milošević, M. (2012) European Monetary Union as a 

Regional Integration – Whether Enter or Not? 5th International Conference for 

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Sofia, Bulgaria, ISBN: 

978-954-07-3346-3. (М33) 

2.2.3.3. Kolar, S. i Živkov, D. (2011) Country Risk Management and its Impact on 

Foreign Direct Investment in Serbia, 19th Annual Conference on Marketing and 

Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna, Austria, str. 233-250. 

(М33) 

2.2.3.4. Kolar, S i Živkov, D. (2011) Regional Competitiveness and Development with 

the Reference to the Situation in Serbia, 4th International Conference for 

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Ohrid, Macedonia, str. 

597-605. ISBN: 978-60865144-2-2-6 (М33) 

2.2.3.5. Kolar, S., Živkov, D. i Momčilović, M. (2011) Liquidity Management and Bank 

Reserves in Serbia, International Conference on Applied Economics, Perugia, 

Italy, str. 325-336. ISBN: 978-960-89054-5-0 ISSN:1791-9347 (М33) 

2.2.3.6. Pavlović, J., Živkov, D. i Kolar, S. (2011) Macroeconomic Performance and 

Political Business Cycles in Serbia, International Conference on Applied 

Economics, Perugia, Italy, str. 325-336. ISBN: 978-960-89054-5-0 ISSN:1791-

9347 (М33) 

2.2.3.7. Kolar, S. i Živkov, D. (2011) Globalization and problem of inequality, ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР – КУЛЬТУРА ДИАЛОГА, Kostroma, Rusia, str. 454-456. ISBN: 

978-57591-1227-3 (М33) 

 

2.4. Објављени радови од националног значаја  

 

2.4.1. Монографије националног значаја 

 



2.4.1.1. Milošević, M., Kolar, S i Živkov, d. (2012) Principal-agent i asimetrične informacije 

u uslovima finansijske krize, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u 

strategijskom menadžmentu, Palić, Srbija, ISBN 978-86-7233-304-6 (М44)1 

2.4.1.2.Živkov, D. i Kolar, S. (2011) Specifičnosti strateškog planiranja kod ulaganja u projekte 

javnog sektora, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom 

menadžmentu, Palić, Srbija (М44) 

 

2.4.2. Рад у водећем часопису националног значаја (М50) 

 

 

2.4.2.1. Dželetović, M, Kolar, S. i Milošević, M. (2011) Likvidnost poslovnih banaka u 

Srbiji, Poslovna ekonomija, God. V, br. 2, str 33-58. ISSN: 1820-6859 (М51) 

2.4.2.2. Kolar, S. (2010) Hipotekarne hartije od vrednosti i njihov uticaj na globalnu krizu, 

Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 46, br. 24, str. ISSN: 0350-2120. 

(М51) 

 

2.4.3. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М60) 

 

2.4.3.1. Živkov, D. i Kolar, S. (2011) Strateški izbor između reinvestiranja i isplate 

dividendi u cilju maksimizacije vrednosti preduzeća, Savremeni trendovi u 

evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju, VPŠSS, Novi Sad, ISBN: 978-86-

7203-122-5 (М63)  

2.4.3.2. Đurić, D., Kolar, S. i Živkov, D. (2011) Analiza rizika zemlje u svetlu 

investicionih aktivnosti u Republici Srbiji, Reforme i ekonomski razvoj u 

tranziciji: Srbija i Zapadni Balkan, Naučno društvo ekonomista Srbija i 

Ekonomski fakultet u Beograd, str. 285-302. ISBN: 978-86-403-1144-1 (М63) 

 

IV 4. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

1.1. Докторска дисертација „Утицај волатилности реалног девизног курса на прилив 

страних директних инвестиција у земље Западног Балкана“.  

Предмет истраживања докторске дисертације je моделовање волатилности реалног 

девизног курса и анализа њеног утицаја на прилив страних директних инвестиција у 

земље Западног Балкана. Предмет je теоријски обрађен, а затим и емпиријски анализиран 

уз помоћ динамичке анализе панела у периоду од 2000. до 2016. године. Истраживање 

утицаја волатилности реалног девизног курса на прилив СДИ је значајно, пре свега, због 

научног доприноса унапређењу стратегије и политике привлачења СДИ, које већина 

посматраних земаља формулише на највишем нивоу. Обзиром да спроведено 

истраживање може понудити одговор на питање да ли је стабилан курс атрактивнији за 

стране инвеститоре и да ли постоји асиметрија у одговору СДИ на волатилност реалног 

курса у периоду апресијације и у периоду депресијације валуте, то би могао да буде и 

део одговора на питање о примени адекватног режима девизног курса, потреби 

приступања Европској унији, односно Европској монетарној унији или евентуалном 

формирању тзв. валутних блокова у циљу привлачења страних директних инвестиција. 

 
1 Кандидат није доставио радове и није наглашено категорија у пристиглој документацији 



 

Одговор на питање да ли волатилност реалног девизног курса утиче на прилив СДИ може 

се тумачити као теоријски допринос одређивању детерминанти СДИ у земље Западног 

Балкана. Научни допринос спроведеног истраживања огледа се и по питању 

потенцијалне арбитрарности у избору мера волатилности реалног девизног курса у 

земљама Западног Балкана као детерминанте СДИ. Емпиријски добијене мере 

волатилности реалног девизног курса могуће је користити и у другим истраживањима 

које у фокус стављају утицај поменуте волатилности на одабране макро-економске 

варијабле, а могуће је и емпиријски поткрепити тврдњу да је волатилност реалног 

девизног курса у земљама Западног Балкана могуће обликовати уз помоћ GARCH 

модела. 

 

Рад 2.2.1.1. „Impact of unexplained component of real exchange rate volatility on FDI: 

Evidence from transition countries,“; који је објављен у часопису категорије М22, се бави 

нестабилношћу девизног курса у транзиционим економијама. 

 

Рад 2.2.1.3. What Multiscale Approach Can Tell About the Nexus Between Exchange Rate and 

Stocks in the Major Emerging Markets?, објавлјен у часопсиу категорије М23 истражује да 

ли приступ баланса портфолиа или  the portfolio balance approach or the модел оријентисан 

на токове боље описује нексус између националних тржишта берзе и девизног курса у 

различитим временским хоризонтима на великим тржиштима Европе и Азије.  

 

Анализом радова може се закључити да је научнo-истраживачки рад кандидата 

оријентисан ка области финанасија. 

 

III 5. Оцена испуњености услова 

 

Кандидат др Сузана Балабан је 2019. године одбранио докторску дисертацију под 

називом „Утицај волатилности реалног девизног курса на прилив страних директних 

инвестиција у земље Западног Балкана“ на Економском факултету у Суботици. 

Докторска дисертација припада области економије што делимично одговара области за 

коју је расписан конкурс. 

 

Кандидат је имао приступно предавање које је на скали од 1 до 5 оцењено оценом 4,66.  

Др Сузана Балабан има вишегодишње педагошко искуство у раду у средњој школи, као 

и искуство из праксе на пољу писања пројектних предлога. 

 

Др Сузана Балабан је испунила све критеријуме који се односе на научни рад. 

Квантитативни показатељи научног рада кандидата сумарно су приказани у табели 4. 

 

У квалитативном смислу, анализа научних радова кандидата др Сизане Балабан, њене 

докторске дисертације и радова, показују да су кључне референце из области 

финансијског менаџмента и економије што није једино довољно за  научну област за коју 

је расписан конкурс. 

 

Комисија је утврдила да кандидат др Сузана Балабан испуњава све формалне услове 

прописане Законом о високом образовању, Правилнику о ближим условима и поступку 



за избор у звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс, Правилником о избору 

у звања наставника и сарадника Факултета за пројектни и иновациони менаџмент, за 

избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и и пројектни менаџмент. 

 

Табела 4. Квантитативни показатељи научног рада кандидата др Сузане Балабан 

Име и презиме:  

др Сузана Балабан 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа 

научна,  

односно 

научна 

област  

за коју се 

бира:  

Менаџмент 

и пројектни 

менаџмент 

Научне 

публикације Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора  

 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у 

врхунском 

међународном 

часопису М21 

- - - - 

Рад у 

истакнутом 

међународном 

часопсиу М22 

1 - - - 

Рад у 

међународном 

часопису М23  

- 2  - 

Рад у 

националном 

часопису од 

међународног 

значаја М24 

- 3 - - 

Рад у научном 

часопису 
- 2 - - 



 

националног 

значаја 

објављен у 

целини М51 

Рад у 

истакнутом 

националном 

часопису М52 

- - - - 

Рад у 

националном 

чассопису М53 

- - -  

Домаћи 

новопокренути 

часопси М54 

- - - - 

Предавање по 

позиву са 

међународног 

скупа штампано 

у целини М31 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен у 

целини М33 

4 3 - - 

Предавање по 

позиву са 

скупа 

националног 

значаја 

штампано у 

целини 

(М61) 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен у 

целини М63 

- 2 - - 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини 

- - - - 



Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини М64 

- - - - 

Научна 

монографија, 

или поглавље 

у монографији 

са више 

аутора М44 

- 2 - - 

Стручне 

публикације 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

Рад у 

стручном 

часопису или 

другој 

периодичној 

публикацији 

стручног или 

општег 

карактера 

- - - - 

Уџбеник, 

практикум, 

збирка 

задатака, или 

поглавље у 

публикацији 

те врсте са 

више аутора 

- - - - 

Остале 

стручне 
- - - - 



 

публикације 

(пројекти, 

софтвер, 

друго) 

 

 

V ДР АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ 

 

V 1. Основни биографски подаци 

 

Др Александра Цветковић  је рођена 6. новембра 1985. године. 

Доктор наука у области менаџмента и бизниса, Факултет за менаџмент у Зајечару, 

Мегатренд Универзитет. Асистент за ужу научну област Финансије, банкарство и берзе, 

на Факултету за менаджмент у Зајечару. 

 

V 2. Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Др Александра Цветковић је завршила студије на Факултету за менаџмнет у Зајечару, 

Универзитета Мегатренд, на смеру финансијски, банкарски и берзански менаџмент, 

2008. године. Дипломске академске студије менаджмента завршила је 2009. године, на 

Факултету за менаџмнет у Зајечару, Универзитета Мегатренд. Докторске студије је 

уписала 2014. године и тезу под називом „Значај финансијске подршке и друге помоћи 

државе развоју органске пољопривреде у Републици Србији“, одбранила је 2019. године 

на Факултету за менаџмнет у Зајечару, Универзитета Мегатренд. 

 

Радно искуство 

 

2008-2010. Сарадник у настави, на Факултету за Менаџмент у Зајечару, за област 

финансије, берза и банкарство 

2010 – Асистент за ужу научну област Финансије, банкарство и берзе, на Факултету за 

менаджмент у Зајечару  

 

Др Александра Цветковић је активно ангажована на активностима: 

- Контакти са привредом и банкама 

- Учешће у креиранју планова послованја и у имплементацији пословне стратегије 

- Израда месечних планова и извештаја 

- Праћенје промена на финансијском тржишту и анализа финансијских извештаја 

- Анализа тржишта и припрема кампање 

- Координација између привреде и факултета 

- Координација активности са студентима у циљу испуњења стратегије и циљева као 

и сатандарда квалитетаи унапређења пословних резултата 

- Активно учешће у раду Регионалне привредне коморе Зајечар 

- Ангажована као предавач у регионалној привредној комори Зајечар, Привредној 

комори Србије и Привредном форуму младих у оквиру „Каравана омладинског 

предузетништва – Привредни форум младих 2016“ 

- Учешће у изради локалног економског плана Града Зајечара 

- Активно учешће у Удружењу пословних жена Тимочке крајине 



- Аутор и коаутор многих научних радова из области финансија у домаћим 

часописима 

- Аутор и коаутор многих научних радова на домаћим и међународним скуповима. 

 

Докторска дисертација:  

- Назив установе: Факултет за менаџмент у Зајечару, Универзитет Мегатренд 

- Место и година одбране: Зајечар 2019. 

- Наслов дисертације: Значај финансијске подршке и друге помоћи државе развоју 

органске пољопривреде у Републици Србији 

- Научна област: Менаџмент и бизнис 

 

V 3. Објављени радови 

 

1. Завршни радови (М70)  

 

1.3. Cvetković A. (2019) „Значај финансијске подршке и друге помоћи државе развоју 

органске пољопривреде у Републици Србији“,  (докторска дисертација), Факултет 

за менаџмент у Зајечару, Универзитет Мегатренд. (М71) 

 

2. Научне публикације 

 

2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја 

 

2.1.1. Монографска студија/поглавље у књизи M12 или рад у тематском зборнику 

међународног значаја 

 

2.1.1.1. Darko Milošević, Aleksandra Cvetković, Miroslava Marić, FUTURE OF HOTEL 

INDUSTRY: THE CASE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION, AND THE 

COMPETITIVENESS IN THE GLOBAL TOURISM MARKET 3rd 

INTERNATIONALTHEMATIC MONOGRAPH - Modern management tools and 

economy of tourism sector inpresent era, BELGRADE, 2018, ISBN 978-86-80194-14-

1, str.719-733. (М14) 

 

2.2.Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М30) 

 

2.2.1. Cvetkovic, Aleksandra, Jane Paunkovic and Miroslava Maric. “Organic food market 

development in Serbia”, Plenary lecture, of soil damaged by pyritic slag”. Proceedings 

of XXI International Scientific and Professional Meeting “Ecological Truth”. Borsko 

jezero, 2013. ISBN:978-86-6305-007-5. Page 1-8 (М31) 

2.2.2. Marić M., Cvetković A. Rajković M., „Problemi održivog razvoja agro preduzetništva 

u mikroregionu Istočne Srbije i predlozi za njihovo rešavanje“, Zbornik radova, II 

Međunarodna naučno-istraživačka konferencija, „Regionlni razvoj i prekogranična 

saradnja“, Pirot, 2019, 759-769. (M33) 



 

2.2.3. Aleksandra Cvetković, "Biznis inkubatori-projekat formiranja biznis inkubatora", 

Međunarodni naučno-stručni skup Energetske tehnologije, Vrnjačka banja 2009. g. 

ISBN 978-86-87599-03-1 (M33) 

2.2.4. Sovtić, K., Cvetković, A., Gogin, S., "Restrictive Monetary Policy, Stability and 

Exchange Rate", VIII International Conference "Forces Driving the Revival of the 

Companies and Economy", Megatrend University, Belgrade, 2010. ISBN 978-86-7747- 

417-1 (M33) 

2.2.5. Cvetkovic, A., Gogin, S., "Performances measurements of mutual funds’ portfolio in 

Serbia", Zbornik radova, National Conference with International Participation, 

"Challenges for Science and Research in the Crisis Era", Sibiu, Alma Mater University, 

Sibiu, 25 - 27 mart, 2010. ISSN 2065-2372 (M33) 

2.2.6. J. Paunković, V. Baltezarević, S. Žikić, A. Cvetković, “Cultural dimenssions for 

management of sustainable development projects” , SERBIA XIX International 

Scientific and Professional Meeting "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-IST'11, 

University of Belgrade – Technical faculty Bor, 2011.ISBN 987-86-80987-84-2 (M33) 

2.2.7. A.Cvetković, “Problems of rural development financing in Serbia” , SERBIA XIX 

International Scientific and Professional Meeting "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-

IST'11 ,University of Belgrade – Technical faculty Bor, 2011. ISBN 987-86-80987-84-

2 (M33) 

2.2.8. J. Paunkovic,V.Baltezarevic, A.Cvetkovic, “Optimal organizational design of 

sustainable development projects in East Serbia”, National Conference with 

International Participation Fifth edition, Sibiu, Alma Mater University, 24 – 26 March 

2011. ISSN 2065-2372 (M33) 

2.2.9. J. Paunkovic, V. Baltezarevic, A.Cvetkovic, “Optimal organizational design of 

sustainable e health programs-case study from Serbia”,Proceedings of the 15th 

International Symposium on Health Information Management Research – ISHIMR 

2011, University of Zurich, 2011, p 531-536,.ISBN 978-0-9559283-1-4 (M33) 

2.2.10. Professor Jane Paunkovic, Professor Vesna Baltezarevic, Assistant Aleksandra 

Cvetkovic, “CULTURE SPECIFIC EDUCATIONAL PROGRAMS FOR 

SUSTAINABLE SOCIETIES IN SERBIA”, International Scientific Conference, 

Megatrend University, Belgrade, November 25, 2011. ISBN 987-86-7747-445-4 (M33) 

2.2.11. Jane PAUNKOVIC, Srdjan ZIKIC and Aleksandra CVETKOVIC “Sustainable 

Utilization of Health Care Technologies is Influenced by Organizational and Cultural 

Factors – A Case Study”, Proceedings of the 2nd International Conference on 

Biomedicine and Health Engineering (BIHE '13) Brasov, Romania, June 1-3, 2013. 

ISBN: 978-1-61804-190-6 (M33) 

2.2.12. Ana-Marija Đurić, Aleksandra Cvetković, “Gradovi budućnosti”, Međunarodna 

konferencija o energetskoj efikasnosti (EEES 2012), Ekonomski fakultet Subotica, 

novembar 2012. ISBN 978-86-7233-320-6,67-73,145-150 (M33) 

2.2.13. Aleksandra Cvetković, Ana-Marija Đurić, “Organska poljoprivreda – principi, standardi 

i zaštita životne sredine”, Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti 

(TIEE2012), Ekonomski fakultet Subotica, decembar 2012. ISBN 978-86-7233-320-6 

(M33) 

2.2.14. Marić, Miroslava, Aleksandra Cvetković. „Phytoremediation – green technology for 

sustainable soil development“. Proceedings. XXIV International Conference 

„Ecological truth". Vrnjačka Banja, 2016, 449-456. (M33) 



2.2.15. Aleksandra Cvetković, Krunislav Sovtić, „Problemi finansiranja poljoprivredne 

proizvodnje u Srbiji “. Zbornik radova. 6. Međunarodni simpozijum o upravljanju 

prirodnom resursima. Zaječar, 2016, 306-312 (M33) 

2.2.16. Cvetković A., Marić M., Milošević D. “Market, organization Hierarchy and network 

forms” 3rd International Scientific Conference on economics and Management – EMAn, 

Ljubljana, Slovenia, 2019 – accepted for publication (M33) 

2.2.17. Cvetković A., Marić M., Milošević D. “Potential of biomass use in Serbia” Proceedings, 

XIII International Mineral Processing and Recycling Conference, IMPRC, Belgrade , 

Serbia, 2019, 580-587 International Scientific Conference on economics and 

Management – EMAN, Ljubljana, Slovenia, 2019 – accepted for publication (M33) 

2.2.18. Marić M., Pavlović T., Cvetković A. „Managing intellectual capital of enterprises“, 

Proceedings. XV International May Conference on Strategic Management IMCSM19, 

Bor, Serbia, 2019 (M33) 

 

2.3. Објављени радови од националног значаја  

 

2.3.1. Рад у водећем часопису националног значаја (М50) 

 

2.3.1.1. Paunković, Džejn, Aleksandra Cvetković, Srđan Žikić, Miroslava Marić. „Analiza i 

perspektive tržišta organske hrane u Srbiji“. Ecologica 20, No 72. Beograd, 2013. 

UDC: 658.8.012.1(497.11). Str. 622-625. (M51) 

2.3.1.2.  Marić, Miroslava, Aleksandra Cvetković. „Korišćenje fitoremedijacije kao zelene 

tehnologije za čišćenje zemljišta od teških metala u okolini Rudnika bakra Bor“. 

Ecologica No 79. Beograd, 2015. UDC: 632.122.1(497.11). Str. 428-433. (M51) 

2.3.1.3.  Gogin, S., Cvetković, A., Cvetković, D., "Upravljenje otpadom u cilju zaštite životne 

sredine na teritoriji istočne Srbije", Ecologica, 2010, vol. 17, br. 59, str. 351-354 (M51) 

2.3.1.4. Radović.T, Ilić.S, Cvetković.A, Investiranje u energetski sektor Republike Srbije i 

usklađivanje sa zakonskom regulativom EU, časopis Energija, br 1-2, mart 2015,UDC 

620.9, ISSN br. 0354-8651, str 173-177 (M51) 

2.3.1.5. Gogin, S., Cvetković, A., "Unapređenje kvaliteta naplate utrošene električne energije 

na području PD "Jugoistok"- Ogranak "Elektrotimok" Zaječar", časopis Energija, br 3, 

mart 2010,UDC 620.9, ISSN br.3554-8651 (M51) 

2.3.1.6. Aleksandra Cvetković, Marić Miroslava, Значај финансијске подршке и друге 

помоћи државе развоју органске пољопривреде у Републици Србији, у просесу 

објављивања у часопису М51 Ecologica, јунски број 2019. (M51) 

2.3.1.7. Marić M., Cvetković A., Žikić S. “Održivo upravljanje životnom sredinom 

korišćenjem tehnika fitoremedijacije zemljita”. Ecologica, No 95, Beograd, 2019 – 

UDC:502.7. ISSN: 0354-3285, Vol 26, No 95 str. 376-382. (M51) 

2.3.1.8. Đorđević, B., Cvetković, A. Mikroekonomska analiza i merenje performansi otvorenih 

investicionih fondova u Srbiji, Inovacije i razvoj, br.2, Institut za rudarstvo i 

metalurgiju, Bor, 2010, str. 49 - 60. UDK:339.172:339.5(045)=861 (M53) 

 

2.4.1. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М60) 

 



 

2.4.1.1.Aleksandra Cvetković, Sonja Gogin, "Tehnike project menadžmenta", XIII 

Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA 2009, Zbornik 

radova, Zlatibor, jun 2009. ISBN: 978-86-86385-04-8, (M63) 

 

V 4. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

1.1. Докторска дисертација „Значај финансијске подршке и друге помоћи државе развоју 

органске пољопривреде у Републици Србији“.  

Предмет докторске дисертације представља изучавање могућности развоја органске 

пољопривреде у Републици Србији, уз финансијску и сваку другу врсту помоћи државе. 

Органска пољопривреда, која је у сталној експанзији, представља развијен начин 

производње хране у преко 120 земаља света а њен удео у пољопривредном земљишту 

непрекидно расте. Стога је ова област била захвално подручје за истраживање, поготово 

када је реч о њеном развоју у српским условима привређивања. Прикупљени и 

анализирани садржаји истраживачког процеса потврдили су основну хипотезу да ће 

финансијска и друга помоћ државе у Србији допринети развоју и унапређењу органског 

начина пољопривредне производње, као и да ће то утицати на повећан степен 

заинтересованости пољопривредних произвођача за овај вид пољопривреде. 

Истраживање својим резултатима указује на утицај развоја органске пољопривреде у 

Србији на целокупан развој пољопривредног сектора и привреде на нивоу државе. Са 

научног аспекта рад треба да допринесе продубљивању сазнања о органској 

пољопривреди у Србији и то посебно са аспеката актуелних токова овог вида производње 

у светским оквирима, стандардизације овог вида производње, законске регулативе и 

хармонизације прописа у овој области са европским мерилима и унапређењу 

маркетиншког приступа у развоју тржишта органских производа. Такође, допринос 

истраживања се огледа у даљем продубљивању интересовања за научну обраду свих а 

посебно финансијских аспеката помоћи државе развоју сектора органске производње. 

 

Анализом радова може се закључити да је научно-истраживачки рад кандидата у области 

финанасија, регионалног развоја и пољопривреде. 

 

V 5. Оцена испуњености услова 

 

Кандидат др Александра Цветковић је 2019. године одбранила докторску дисертацију 

под називом „Значај финансијске подршке и друге помоћи државе развоју органске 

пољопривреде у Републици Србији“,  на Факултету за менаџмент у Зајечару, 

Универзитет Мегатренд.  

 

Кандидат је није приступио приступном предавању органозованом од стране Факултета, 

због чега овај сегмент није оцењен. Др Александра Цветковић има вишегодишње 

педагошко искуство у раду на факултету, али није доставила оцене педагошког рада од 

стране студената, у звању наставника, због чега није могуће објективно оценити 

предавање. 

Кандидат има и искуство из праксе у области менаџмента. 

 



Др Александра Цветковић је испунила све критеријуме који се односе на научни рад. 

Квантитативни показатељи научног рада кандидата сумарно су приказани у табели 5. 

 

У квалитативном смислу, анализа научних радова кандидата др Александре Цветковић, 

њене докторске дисертације и радова, показују да су кључне референце усмерене на 

област финансија, пољопривреде, регионалног економског развоја. 

 

Комисија је утврдила да кандидат др Александра Цветковић испуњава све формалне 

услове прописане Законом о високом образовању, Правилнику о ближим условима и 

поступку за избор у звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс, Правилником 

о избору у звања наставника и сарадника Факултета за пројектни и иновациони 

менаџмент, за избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и и пројектни 

менаџмент, осим услова за оцену педагошког рада. 

 

Табела 5. Квантитативни показатељи научног рада кандидата др Александре Цветковић 

Име и презиме:  

др Александра Цветковић 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа 

научна,  

односно 

научна 

област  

за коју се 

бира:  

Менаџмент 

и пројектни 

менаџмент 

Научне 

публикације Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број публикација  

у којима је аутор,  

а није једини или 

први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора  

 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у 

врхунском 

међународном 

часопису М21 

- - - - 

Рад у 

истакнутом 

међународном 

часопсиу М22 

- - - - 



 

Рад у 

међународном 

часопису М23  

- - - - 

Рад у 

националном 

часопису од 

међународног 

значаја М24 

- - - - 

Рад у научном 

часопису 

националног 

значаја 

објављен у 

целини М51 

1 6 - - 

Рад у 

истакнутом 

националном 

часопису М52 

- - - - 

Рад у 

националном 

чассопису М53 

- 1 -  

Домаћи 

новопокренути 

часопси М54 

- - - - 

Предавање по 

позиву са 

међународног 

скупа штампано 

у целини М31 

1 - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен у 

целини М33 

7 10 - - 

Предавање по 

позиву са 

скупа 

националног 

значаја 

штампано у 

целини 

(М61) 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

1 - - - 



објављен у 

целини М63 

Рад у зборнику 

радова са 

међународног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини 

- - - - 

Рад у зборнику 

радова са 

националног 

научног скупа 

објављен само 

у изводу 

(апстракт), а не 

и у целини М64 

- - - - 

Научна 

монографија, 

или поглавље 

у монографији 

са више аутора 

М14 

- 1 - - 

Стручне 

публикације 

Број 

публикација  

у којима је  

једини или 

први аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није једини 

или први 

Број публикација  

у којима је  

једини или први 

аутор 

Број 

публикација  

у којима је 

аутор,  

а није 

једини или 

први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

Рад у 

стручном 

часопису или 

другој 

периодичној 

публикацији 

стручног или 

општег 

карактера 

- - - - 



 

Уџбеник, 

практикум, 

збирка 

задатака, или 

поглавље у 

публикацији те 

врсте са више 

аутора 

- - - - 

Остале 

стручне 

публикације 

(пројекти, 

софтвер, 

друго) 

- - - - 

 

 

 

IV Закључно мишљење и предлог комисије 

 

Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да су се на конкурс у 

предвиђеном року пријавило пет кандидата: др Радмила Миковић, др Биљана Видука, Др 

Игор Лаврнић, др Сузана Балабан и др Александра Цветковић. 

 

Комисија је утврдила да свих пет кандидата испуњавају све формалне услове прописане 

Законом о високом образовању, Правилнику о ближим условима и поступку за избор у 

звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс, Правилником о избору у звања 

наставника и сарадника Факултета за пројектни и иновациони менаџмент, за избор у 

звање доцента за ужу научну област Менаџмент и и пројектни менаџмент. 

 

Кандидат др Радмила Миковић је одбранила докторску дисертацију „Интегрисани модел 

управљања знањем базиран на социјалном капиталу организације“ одбранила је  2019. 

године на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду. Докторска 

дисертација припада ужој научној области за коју је расписан конкурс. Др Радмила 

Миковић има радове из области објављене у часопсима на СЦИ листи у категоријама 

М21 и М23. Поред тога има радове објављене на међународним и националним 

конференцијама и националним часопсима. Др Радмила Миковић је имала приступно 

предавање које је на скали од 1 до 5 оцењено са оценом 5. Кандидат има вишегодишње 

радно искуство у управљању пројектима, креирању, организацији и спровођењу 

тренинга у области пројектног менаџмента, што је верификовано и сертикатима. 

 

Кандидат др Биљана Видука је је 2017. године одбранила докторску дисертацију „Значај 

образовања из предузетништва на развој предузетничких тежњи студената струковних 

школа, на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у  Новом Саду. 

Од 2017. ради као доцент на Факултет за примењен менаџмент, економију и финансије, 

за Општи менаџмент. Др Биљана Видука је имала приступно предавање које је на скалди 

од 1 до 5 оцењено са оценом 4,66. Кандидат има објављене радове у категирији часописа 



на СЦИ лисити М23, рад у монографији од међународног значаја М14, као и радове на 

међународним и националним конференцијама. Анализом научних радова и дисертације 

кандидата др Биљне Видука, утврђено је да кључне референце обухватају широк спектар 

области: примена информационо-комуникационих технологија у пословању, 

предузетничком образовању, електронском образовању, електронском пословању, 

развоју предузећа, али не и на област пројектног менаџмента. Др Биљана Видука има 

вишегодишње радно  радно искуство  у  пословном окружењу и раду на пројектима. 

 

Кандидат др Игор Лаврнић је 2019. године одбранио докторску дисертацију под 

насловом „Утицај вишег менаџмента на развој модела енергетске независности 

предузећа у циљу смањења ризика од последица соларног удара“ на Универзитету 

Сингидунум у Београду. Докторска дисертација припада области инжењерски 

менаџмент што делимично одговара области за коју је расписан конкурс. Од 2020. године 

ради као доцент за  Менаџмент и Бизнис, на Високој школи академских студија 

„Доситеј“ Београд. Кандидат је имао приступно предавање које је на скали од 1 до 5 

оцењено оценом 4,66.  Др Игор Лаврнић има објављен један рад у категорији М23, рад у 

категорији М24, као и радове на међународним и националним конференцијама и 

часописима од националног значаја. Анализа научних радова кандидата др Игора 

Лаврнића, његове докторске дисертације и радова, показују да су кључне референце из 

области инжењерски менаџмент, информационе системе, управљање садржајем што није 

једино довољно за  научну област за коју је расписан конкурс. Др Игор Лаврнић има 

вишегодишње радно искуство  у банкарском сектору и у раду на пројектима. 

 

Кандидат др Сузана Балабан је 2019. године одбранила докторску дисертацију под 

називом „Утицај волатилности реалног девизног курса на прилив страних директних 

инвестиција у земље Западног Балкана“ на Економском факултету у Суботици. 

Докторска дисертација припада области економије што делимично одговара области за 

коју је расписан конкурс. Кандидат је имао приступно предавање које је на скали од 1 до 

5 оцењено оценом 4,66. Др Сузана Балабан има вишегодишње педагошко искуство у раду 

у средњој школи, као и искуство из праксе на пољу писања пројектних предлога. Радови 

др Сузане Блабан су објављени у часописима у категоријама М22 и М23, као у 

часописима категорије М24, часопсима од националног значаја и конференцијама. 

Квалитативна аналаиза показује да су кључне референце из области финансијског 

менаџмента и економије што није једино довољно за  научну област за коју је расписан 

конкурс. 

 

Кандидат др Александра Цветковић је 2019. године одбранила докторску дисертацију 

под називом „Значај финансијске подршке и друге помоћи државе развоју органске 

пољопривреде у Републици Србији“,  на Факултету за менаџмент у Зајечару, 

Универзитет Мегатренд. Кандидат је није приступио приступном предавању 

органозованом од стране Факултета, због чега овај сегмент није оцењен. Др Александра 

Цветковић има вишегодишње педагошко искуство у раду на факултету, али није  




