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Универзитет Метрппплитан Бепград 
 

ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КПНКУРСУ ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА  ИЗ 
НАУЧНИХ ПБЛАСТИ 

1 ППДАЦИ П КПНКУРСУ, КПМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 

1. Пдлука п расписиваоу кпнкурса, прган и дауум дпнпщеоа пдлука 

 Пдлука рекупра бр.  3-3- 00165 od 8.7.2020. гпдине 

2. Брпј кпнкурса, дауум и месуп пбјaвљиваоа кпнкурса 

 Лису ”Ппслпви”  Наципналне службе за заппщљаваое дана 11.06.2020. 

3. Брпј насуавника кпји се бира, са назнакпм реднпг брпја раднпг месуа из кпнкурса, зваоа и назив 

уже наушне пбласуи 

 Насуавник за ужу наушну пбласу Инжеоерски и ппераципни меначмену 

4. Састав Кпмисије за припрему извещтаја у пријављеним кандидауима за избпр у зваое насуавника  

са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне пбласуи за кпју је изабран у 

зваое, дауум избпра у зваое и усуанпва у кпјпј је шлан кпмисије заппслен: 

4.1.  Прпф. др Драган Дпмазет, емериуус прпфеспр, Универзиуеу Меурппплиуан изабран за 

редпвнпг прпфеспра   1991. гпдине  на Мащинскпм факулеуауу  Универзиуеуа у Нищу за 

предмеу Рашунарски инуегрисани сисуеми, а за прпфеспра емериууса на Универзиуеуу 

Меурппплиуан 30.12.2016. 

4.2.  Прпф. др Татјана Шибалија, редпвни прпфеспр, Унверзиуеу Меурппплиуан,  дауум избпра: 

26.09.2016., пбласуи: Ппераципни меначмену и Инфпрмаципни сисуеми 

4.3.  Прпф. др Мирпслава Радпјшић, редпвни прпфеспр, Технишки факулуеу у Шашку, дауум избпра 

24.07.2998., пбласу: Меначмену и ппераципна исураживаоа 

5. Пријављени кандидати: 

5.1.  др Александар Јанкулпвић 

5.2.  др Владимир Щкпрић 

5.3.  др Зприца Ђурић 

5.4.  др Игпр Лаврнић 
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2   ППДАЦИ П КАНДИДАТУ – АЛЕКСАНДАР ЈАНКУЛПВИЋ 
Да би се пбезбедилп да сви кандидауи буду равнпправнп предсуављени у пвпм извещуају, сви 
кандидауи су дпбили исуи пбразац за пппуоаваое ппдауака п себи и свпјим разулуауима. Пвп ппглавље 
садржи све уражене ппдауке наведене у  пбразсцу К0 за пријаву кандидауа. Са ”нема” или са ”0” 
назнашенп је пдсусувп уражених ппдауака у пријавнпм пбрасцу К0 кандидауа. Кауегпризацију, уј. 
прпверу кауегпризацију исураживашких резулуауа наведених у пријавнпм пбрасцу кандидауа изврщила 
надлежна служба универзиуеуа за ппследои избпрни перипд кандидата. Није изврщена прпвера 
кауегпризације у ранијим избпрним перипдима. 

Иза наслпва ппглавља,  или у сампм уексуу ппглавља (на на пример, у ппглављу 2.1) наведени су ппдаци 
кпји се ураже пд  кандидауа. Укпликп кандидау није навеп све ппдауке, пнда уи ппдаци недпсуају.  

2.1 БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

1.   Име, име једнпг рпдиуеља и презиме: Александар Маркп Јанкулпвић 

2.  Зваое насуавника (акп ппсупји), дауум избпра и инсуиууција кпја је изврщила избпр (хрпнплпщки 
навесуи и преухпдна зваоа, акп их је билп, са дауумима избпра):     

1. Ванредни прпфеспр, Универзиуеу Меурппплиуан, 29.04.2015. 
2. Дпцену, Универзиуеу Меурппплиуан, 09.10.2012. 

3.  Дауум и месуп рпђеоа, адреса:  

 23.01.1969. Бепград 

4.  Садащое заппслеое, прпфесипнални суауус, усуанпва или предузеће: 

 Универзиуеу Меурппплиуан, Ванредни прпфеспр             

5.  Гпдина уписа и заврщеука пснпвних суудија: 

 1987/1994 гпдина       

6.  Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на пснпвним суудијама: 

 Мащински факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Кауедра за прпизпднп мащинсувп 

 Успех на пснпвним суудијама 8,21                          

7.  Гпдина уписа и заврщеука магисуарских или масуер суудија: 

 1995/1998 гпдина 

8. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на магисуарским или масуер суудијама: 

 Мащински факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Кауедра за прпизвпднп мащинсувп 

9.  Наслпв магисуарске или масуер уезе и гпдина пдбране уезе: 

 Меупдплпгија мпделираоа предузећа ради инуеграције инжеоерских, прпизвпдних и 
ппслпвних функција       

10. Наслпв дпкупрске дисеруације (дпкупрау је пбавезан за насуавнике): 

 Прилпг исураживаоу услпва за развпј ппщуег инуеграуивнпг мпдела ефекуивних прпцеса 
рада у сисуему инжеоеринг        

11. Факулуеу, универзиуеу и гпдина пдбране дпкупрске дисеруације: 

 Факулуеу уехнишких наука, Нпви Сад, 2004         

12.  Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву: 

 нема 

13. Знаое свеуских језика – навпди: шиуа, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, дпбрп, 
задпвпљавајуће 
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 Енглески језик – шиуа, пище, гпвпри са пценпм пдлишнп              

14. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација): 

 Ппераципни меначмену        

2.2   КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

Гпдина заппслеоа, усуанпва, факулуеу, универзиуеу или фирма, урајаое заппслеоа и зваое, пдн. назив 
ппсла (навесуи првп садащое, па пнда преухпдна заппслеоа): 

1. 2006 – данас Универзиуеу Меурппплиуан, насуавник, председник Кпмисије за квалиуеу, декан 
Факулуеуа за меначмену 

2. 2005 – дп данас Риуам Инжеоеринг д.п.п., Ппмпћник дирекупра 
3. 2010 – дп данас Винарија Десппуика, дирекупр за квалиуеу и развпј 
4. 2009 – Кпридпр 10, Председник Управнпг пдбпра/дирекупр 
5. 2005 – Факулуеу за меначмену Нпви Сад, насуавник 
6. 2001 – 2005 Хабиу Инвесу, Технишки дирекупр 
7. 1999 – 2001 Дирекција за пбнпву земље, Технишки дирекупр 
8. 1995 – 1999 Сапбраћајни Инсуиууу ЦИП, Прпјекуану сарадник 
9. 1994 – 1995 Лпла Кпрппрација, Сурушни сарадник    

2.3 ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 

 Član Editorial board-a i recenzent International Journal of management, knowledge and learning 

 Član Udruženja vinara Šumadije 

 EUROMA – European Operations Management Association (member) 

 POMS – Production and Operations Management Society 

 SEOMA – Serbian Engineering and Operations Management Association (president) 

 PMI – Project Management Institute 

2.4 ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

2.4.1 Педагпщкп наставнишкп искуствп  

Наведиуе пд кпје гпдине суе ангажпвани у насуави, у кпм зваоу, и назив факулуеуа и универзиуеуа 

1. Пд 2005 гпдине дп 2006 гпдине Факулуеу за меначмену Нпви Сад, дпцену 
2. Пд 2006 гпдине дп данас Универзиуеу Меурппплиуан, дпцену и ванредни прпфеспр 

2.4.2 Ушещће у настави у свпјству асистента  

Навесуи гпдине, наушну пбласу, факулуеу 

1. нема 

2.4.3 Предмети 

Хрпнилпщки навесуи предмеуе кпје суе предавали: назив предмеуа, суудијски прпграм, нивп суудија, 
факулуеу, пд щкплске гпдине дп щкплске гпдине, универзиуеу 

1. ПМ100 Увпд у ппераципни меначмену (ПАС) 
2. ПМ131 Развпј нпвих прпизвпда (ПАС) 
3. ПМ240 Управљаое квалиуеупм (ПАС) 
4. ПМ140 Управљаое ланцима снабдеваоа (ПАС) 
5. ПМ210 Управљаое прпизвпдопм (ПАС) 
6. ПМ250 Мпделираое предузећа (ПАС) 
7. ИС421 Меупдплпгија увпђеоа САП сисуема, МАС, (2) 
8. ПМ510 Лпгисуика и управљаое ланцем снабдеваоа, МАС (2) 
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Све пве предмеуе кандидау је предавап или предаје на Универзиуеуу Меурпплиуан (Факулуеу за 
меначмену).  У пријави, кандидау није навеп предмеу кпје је предавап на Факулуеуу за меначмену у 
Нпвпм Саду. 

2.4.4 Извпђеое наставе на универзитетима ван земље  

Навесуи назив предмеуа, универзиуеу, временски перипд: 

1. нема 

2.4.5 Ментпрства 

1. Брпј менупрсува на масуер суудијама: МАС не ппсупји у пбласуи Ппераципни меначмену 
2. Менупрсува на дпкупрским дисеруацијама: ДАС не ппсупји у пбласуи Ппераципни меначмену 

2.1.  нема 

2.4.6 Ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва 

1. Брпј кпмисија на масуер академским суудијама:  

 Ушещће у вище десеуина кпмисија за пдбрану диплпмских радпва упкпм преухпдних 13 
гпдина рада на Универзиуу Меурппплиуан кап и кпмисијама магисуарских радпва. 

2. Брпј кпмисија на дпкупрским суудијама:  

 Дпкупрске суудије  не ппсупји у пбласуи Ппераципни меначмену 

2.4.7 Учбеници  

Хрпнплпщки наведиуе: наслпв, ауупри, гпдина издаваоа, издаваш 

1. Насуавни мауеријал за предаваоа и вежбе за 6 предмеуа у издаоу Универзиуеуа Меурппплиуан 

2.4.8 Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл.) 

Хрпнплпщки наведиуе: наслпв, ауупр, гпдина издаваоа, издаваш 

1.  Насуавни мауеријал за предаваоа и вежбе за 6 предмеуа у издаоу Универзиуеуа Меурппплиуан 

2.5 НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА УНИВЕРЗИТЕТА, ПЕДАГПШКИХ И НАУЧНИХ    
АСПЦИЈАЦИЈА 

1.  Признаое Универзиуеуа Меурппплиуан за 10 гпдина рада 

2.6 ПСТАЛП 

 Ангажпваое у презенуацијама маркеуинг службе Универзиуеуа Меурппплиуан у средоим 
щкплама и гимназијама и у презенуацијама и пцеоиваоу средопщкплских радпва на 
уакмишеоу „Дпсуигнућа младих“.  

 Припрема сууденауа за уакмишеоуе ппслпвних идеја фирме „Loreal“ и псвпјенп другп месуп 
на финалу у Загребу 2018 гпдине.  

 Прганизпваое ппсеуа сууденауа сваке щкплске гпдине прпизвпдним и дисурибууивним 
предузећима где се уппзнају са пракуишним радпм.  

 Ангажпваое у раду Кпмисије за квалиуеу Универзиуеуа Меурппплиуан шији је вищегпдищои 
председник.  

 У једнпј щкплскпј гпдини пбављап функцију декана Факулуеуа за меначмену. 

2.7 ПРЕГЛЕД ДПСАДАШОЕГ НАУЧНПГ И СТРУЧНПГ РАДА 

Унеуи референце пп оихпвим кауегпријама дефинисаним у Правилнику п ппступку и нашину 
вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу наушнпистраживашких резултата истраживаша, кпје је 
дпнелп Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја. 
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При навпђеоу референци кандидау је дужан да прпуши наведени Правилник и да наведене референце 
усклади са криуеријумима наведеним за сваку кауегприју наушних публикација наведених у Правилнику 
и да наведе све релевануне ппдауке за уу референцу  

Укпликп сте дп сада имали зваое наставника универзитета, ппсебнп наведите Ваще референце пре 
ппследоег избпр у зваое, а ппсебнп у перипду пд ппследоег избпра у зваое.  

2.7.1 Мпнпграфије међунарпднпг знашаја (М11 и М12):   

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије, издаваш, гпдина издаваоа, дауум пдлуке сурушнпг 
пргана издаваша кпји је усвпјип рецензију и дпнеп пдлуку п издаваоу, имена и презимена шланпва 
рецензенуске кпмисије и кауегприју референце према Правилнику минисуарсува (М11,М12). 

1.  нема 

2.7.2 Пстале референце категприја М10 (М13 – М18): 

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије или уемаускпг зваоа,  назив референце,  издаваш, 
ИСБН, гпдина издаваоа,  и кауегприју према Правилнику минисуарсува (М13,М14, М15, М16, М17, М18). 

1.   нема 
  

2.7.3 Мпнпграфија наципналнпг знашаја (М41 и М42):  

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије, издаваш, ИСБН, гпдина издаваоа, дауум пдлуке 
сурушнпг пргана издаваша кпји је усвпјип рецензију и дпнеп пдлуку п издаваоу, имена и презимена 
шланпва рецензенуске кпмисије и кауегприју референце према Правилнику минисуарсува (М41, М42). 

1.  M. Stamatovid, D. Čovid, A. Jankulovid, Menadžment intelektualnom svojinom i inovacija poverenja u 
uslovima totalnog menadžmenta kvalitetom, Monografija, Univerzitet Metropolitan, 2014. (М42) (5 
poena) 

2. A. Jankulovid, Metodologija modeliranja preduzeda, monografija, Zadužbina Anderejevid, Beograd, 1999. 
godina (M42) (5 poena) 

Кандидау није прилпжип инфпрмацију п рецензенуима ниуи пдлуку издаваша мпнпграфије у складу са 
Правилникпм минисуарсува.  

2.7.4 Пстале референце категприје М40 (М43 – М49) 

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије, издаваш, ИСБН, гпдина издаваоа, дауум пдлуке 
сурушнпг пргана издаваша кпји је усвпјип рецензију и дпнеп пдлуку п издаваоу, имена и презимена 
шланпва рецензенуске кпмисије и кауегприју референце према Правилнику минисуарсува (М43, М44, 
М45, М46, М47, М48,  и М49). 

1. M.Raspopovid, A. Jankulovid, M. Stamatovid, Institutional drivers and barriers for the adoptian of e-
learning in higher education in Europe , International monography: Europe and Asia: Economic integration 
prospects, CEMAFI International, 2016, ISBN 979-10-96557-02-8. (M44) (2 poena) 

2.7.5 Радпви пбјављени у наушним шаспписима међунарпднпг знашаја (М21а, М21, 
М22, М23, М24): 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М21а, М21, М22, М23 и М24) 

1.  A. Jankulovic, V. Skoric, (2013), Performance management system implementation in a Southeast 
European transition economy, Journal for East European Managament Studies, 18 (2), pp. 173-190. (M23) 
(3 poena) 

2. М. Raspopovid, A. Jankulovid, J. Runid, V. Lučid, Success factors for e-Learning in developing country: A 
case study of Serbia, International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol15, No3, 2014, 
pp 1-23. ISSN 1492-3831. (M22) (5 poena) 
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3. M. Raspopovid, S. Cvetanovid, A. Jankulovid, Challenges of Transitioning to e-learning System with 
Learning Objects Capabilities, International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 17, 
No1, 2016, pp 123-147. ISSN 1492-3831. (M21) (8 poena) 

4. M. Raspopovid, A. Jankulovid, Performance measurement of e-learning using student satisfaction analysis, 
Information Systems Frontiers, 19 (4), 869-880. 2017.  DOI: 10.1007/s10796-016-9636-z, ISSN 1387-3326. 
(M21) (8 poena) 

5. A. Jankulovic, V. Skoric, What do small firms care about and how do they measure it? The case study of 
two transitional CEE countries, Journal for East European Managament Studies, 23(1), 2018, 145-170. DOI 
10.5771/0949-6181-2018-1-145. ISSN 0949-6181. (M23) (3 poena) 
 

2.7.6 Пстале референце категприја М20  (М25 – М29) 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушне криуике  (М25, М26, М27), пплпжај главнпг уредника шаспписа на гпдищоем нивпу (М28а, 
М28б),  и  уређиваое наушнпг шаспписа, уемауске мпнпграфије  (М29а, М29б, М29в) 

1.  нема 

2.7.7 Радпви  и предаваоа пп ппзиву у збпрницима међунарпдних наушних скуппва 
(М30) 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М31, М32, М33, М34, М35, М36) 

1.  A. Jankulovid, M. Stamatovid, V. Škorid, Influential factors on entrepreneurial activity - supports and 
barriers: The case study of transitional country, The Third Internation Conference REDETE 2014, Banja 
Luka, april 2014. 536/545 pp (M33) (1 poen) 

2. V. Škorid, A. Jankulovid, T. Topolovid, J. Jakovljevid, Performance management in micro and small 
entreprises: Case of Republic of Serbia and republic of Srpska, The Third Internation Conference REDETE 
2014, Banja Luka, april 2014. 602-612pp (M33) (1 poen) 

3. A. Jankulovic, M. Raspopovic, 2013, Performance measures analysis for online and traditional studies, 7th 
International Quality Conference, May 24th 2013, Faculty of engineering University of Kragujevac, Serbia, 
pp. 423-428. (M33) (1 poen) 

4. A. Jankulovic, M. Stamatovic, D. Covic, K, Cvetkovic, 2013, Website data as a source for strategic decisions: 
The case study of winery websites, International may conference on strategic management - IMKSM2013, 
Bor 24th-26th May 2013. (M33) (1 poen) 

5. A. Jankulovid, V. Škorid, M. Jovanovska Bogdanoska, B. Andrid, Obstacles in operations management 
knowledge transfer in secondary schools in West Balcan, The first International Conference REDETE 2011, 
Researching economic development and enterpreneurship in transitional countries, Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina, October 27-29, 2011. (M33) (1 poen) 

6. A. Jankulovid, V. Škorid, Performance management system implementation: Case study from transitional 
country, The first International Symposium & 10th Balcan Conference on Operational Research, BALCOR 
2011, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, September 22-25, 2011, Proceedings, Vol.2, pp. 4-
12. (M33) (1 poen) 

7. A. Jankulovid, V. Škorid, B. Andrid-Gušavac, M. Jovanovska Bogdanoska, Obstacles in operations 
management knowledge transfer in secondary schools: case of Serbia, Management, learning and 
knowledge international conference 2011, Knowledge as business opportunity, MAKE LEARN 2011, Celje, 
Slovenia, 22-24 June 2011. (M33) (1 poen) 

8. A. Jankulovid, V. Škorid, Implementation of performance management system in Serbia, 17th International 
Annual EurOMA Conference, 6-9 june 2010, Porto, Portugal. (M33) (1 poen) 

9. A. Jankulovid, V. Škorid, A. Katavid, Joint distance learning study programs tools for development of 
enterpreneurship and upgrading of academic knowledge, 3rd International conference on 
Enterpreneurship, Innovation and Regional Development, Faculty of Technical Science, Novi Sad, 27-29 
may 2010. (M33) (1 poen) 
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2.7.8 Радпви у шаспписима наципналнпг знашаја (М50) 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М51, М52, М53, М54, М55, М56, М57) 

1. A. Jankulovic, M. Stamatovic, D. Covic, V. Skoric, 2013, Performance management system in sale and 
distribution: A case of Serbian company, LogForum, 9 (3), pp 191-197. ISSN 1895-2038. (M53) (1 poen) 
 

2.7.9 Радпви  и предаваоа пп ппзиву у збпрницима скуппва наципналнпг знашаја 
(М60) 

1. A. Jankulovid, D. Domazet, Sistem kvaliteta poslovanja građevinskog preduzeda, V Festival kvaliteta, 34. 
Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac maj 2007. (M33) (1 poen) 

2. A. Jankulovid, G. Slavkovid, Ž. Spasid, Sistemsko inženjerstvo u funkciji realizacije CIM sistema, 33. JUPITER 
Konferencija, Zlatibor maj 2007. (M363) (0,5  poenа) 

3. A. Jankulovid, Ž. Spasid, G. Slavkovid, Upravljanje lancima snabdevanja u funkciji uvođenja CIM sistema, 32. 
JUPITER Konferencija, Zlatibor maj 2006. . (M363) (0,5  poenа) 

4. A. Jankulovid, R. Božičkovid, Primena simulacije u upravljanju lancima snabdevanja, 2. Međunarodno 
savjetovanje “Informatika u poslovnom menadžmentu i komunikacijama”, Saobradajno tehnički fakultet 
Doboj, Teslid 2006. . (M363) (0,5  poenа) 

5. A. Jankulovid, D. Zelenovid, Analiza funkcija – oblasti znanja i grupa procesa rada kao osnova za izgradnju 
integrativnog modela sistem inženjeringa, XIII Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešdem – 
Industrijski sistemi IS’05, Herceg Novi, septembar 2005. . (M363) (0,5  poenа) 

6. D. Popovid, A. Jankulovid, Sistemski prilaz u razvoju i projektovanju (proizvoda, procesa, složenih sistema) 
– adekvatna sistemska metodologija, XIII Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešdem – 
Industrijski sistemi IS’05, Herceg Novi, septembar 2005. . (M363) (0,5  poenа) 

7. A.Jankulovid i grupa autora, “Problemi izgradnje i vrednovanja objekata”, Građevinski fakultet u Beogradu, 
Beograd, 2000 godina, str 89-95. . (M363) (0,5  poenа) 

8. A. Jankulovid, V. Savid, Ž. Spasid, Primena integralnog jezika modeliranja CIM sistema, 25. JUPITER 
Konferencija, februar 1999. str: 1.27-1.32. . (M363) (0,5  poenа) 

9. A. Jankulovid, Ž.Spasid, M.Pilipovid, G.Slavkovid, Paralelna analiza metodologija modeliranja preduzeda, 13. 
Konferencija INFO-TEH'98, Vrnjačka Banja, jun 1998, str. 67-74, YURIT. . (M363) (0,5  poenа) 

10. A.Jankulovid, Ž.Spasid, M.Glavonjid, G.Slavkovid, CIM/FMS modeliranje preduzeda primenom IDEF 
postupka, 13. Konferencija INFO-TEH'98, Vrnjačka Banja, jun 1998, str. 75-82, YURIT. . (M363) (0,5  poenа) 

11. A.Jankulovid, G. Slavkovid, Ž. Spasid, M. Pilipovid, NC generisanje koda u AutoCad okruženju primenom 
AutoLisp funkcija, 12. Konferencija INFO-TEH'97, Vrnjačka Banja, jun 1997, str. 429-433, YURIT. (M363) 
(0,5  poenа) 

12. G.Slavkovid, A. Jankulovic, Doprinos edukaciji upravljačkih sistema "SIMENS-SINUMERIK 810T", 23. 
JUPITER Konferencija, februar 1997, str: 171-176. . (M363) (0,5  poenа) 

2.7.10 Пдбраоена дпктпрска дисертација кандидата (М70) 

Наведиуе назив дисеруације, наушну пдбласу дисеруације, факулуеу, универзиуеу, менупр и гпдина 
пдбране дисеруације 

1. Jankulovid, Prilog istraživanju uslova za razvoj opšteg integrativnog modela efektivnih procesa rada u 
sistemu inženjering, doktorska disertacija, Fakultet Tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, 2005. 
godina. (М70) (6 ппена) 

2.7.11 Технишка рещеоа (М80) 

Технишка рещеоа реализпваних у складу са Правилникпм минисуарсува (М81 – М87), а ппсебнп и 
инуернп верфикпвана уехнишка рещеоа у складу са Правилникпм п избпру у зваоа насуавника 
Универзиуеуа Меурппплиуан (немају ппсебан М факупр и ппене).  Пне нпси кауегприју: ”М80-инуернп 
верификпване уехнишкп рещеое”. Инуернп верификпванп уехнишкпп рещеоа је  прихвауљивп за 
Универзиуеу Меурппплиуан ппред  уехнишких  рещеоа  кауегприсаних пп Правилнику минисуарсува, али, 
не пбезбеђује ппене кандидауу, јер није у складу са Правилникпм минисуарусва. 

Кандидау је, кап инуернп верификпванп уехнишкп рещеое, пријавип: 
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 Систем управљаоа прпизвпдоoм и кпнтрпле квалитета у прпцесу прпизвпдое вина у 
винарији деспптика из Смедеревске Паланке, кауегприја M80 – интернп верфикпванп 
технишкп рещеое, урађенп рещеое за ппуребе Винарије Десппуика д.п.п., Смедеревска 
Паланка. 

Инфпрмација п инуернп верфикпванпм  уехнишкпм рещеоу се пвде прилаже: 

 Пријава ауупра уехнишкпг рещеоа (прилпжена уз пвај Извещуај), 

 Пдлука п именпваоу Кпмисије за преглед и пцену уехнишкпг рещеоа, у сасуаву: 
o Прпф. Мирпслав Трајанпвић, редпвни прпфеспр Мащинскпг факулуеуа у Нищу 
o Прпф. Радпмир Щалић, ванредни прпфеспр Универзиуеуа Меурппплиуан 
o Др Ана Бпван, дпцену Универзиуеуа Меурппплиуан 

 Рецензија уехнишкпг рещеоа именпване кпмисије: 
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2.7.12 Патенти (М90) 

1. нема 

2.7.13 Изведена дела, награде, студије, излпжбе итд (М100)   

1.  нема 

2.7.14 Друщтвене науке: креираоа и анализа ефеката jавних пплитика (М120) 

1. нема 

2.7.15 Индекс кпмпетентнпсти 

Дауи преглед брпја ппена пп кауегпријама према Правилнику п ппсуупку и нашину вреднпваоа, и 
квануиуауивнпм исказиваоу наушнписураживашких резулуауа исураживаша. Ппсебнп дауи преглед упкпм 
целе каријере, а ппсебнп, пд ппследоег избпра у зваое насуавника 

2.7.15.1 Преглед ппена пп категпријама тпкпм целе каријере 

 M20 – 27 ппена 

 M30 – 9 ппена 

 M40 – 12 ппена  

 М50 -  1  ппен 

 М60 -  6 ппена 

 М70 – 6 ппена  

УКУПНП: 59 ппена 

2.7.15.2 Преглед ппена пп категпријама пд ппследоег избпра у зваое 

 M20 – 19 ппена 

 M40 – 2 ппена 

УКУПНП: 21 ппен 

 Укупан брпј циуауа (Scopus): 21 

 Укупан брпј циуауа без ауупциуауа (Scopus): 18 

 Укупан брпј циуауа (ResearchGate): 34 

 Индекс цитиранпсти (H index bez autocitata): 3  

2.8 УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

Хрпнплпщки наведиуе назив, перипд урајаоа, функција у прпјекуу, инсуиууција кпја је финансирала 
прпјекау, прпграм у пквиру кпга је прпјекау реализпван 

1. Прпјекау израде елабпрауа гепграфскпг ппрекла прпизвпдое вина у регипну Щумадије – Удружеое 
винара Щумадије, Рукпвпдилац израде прпјекуа 

2.9 ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

Наведиуе функције,  закпнскe и ппдзакпнскe уексупвe и слишнп. 

1. Председник УП / дирекупр Кпридпра X 
2. Ппмпћник дирекупра Дирекције за пбнпву земље 
3. Шлан УП Удружеоа винара Щумадије 

2.10 МПТИВ КПНКУРИСАОА 

Пвп пппуоава кандидау кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзиуеуу Меурппплиуан. Украукп 
наведиуе Ващ мпуив за кпнкурисаое за месуп насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, кпји су  
разлпзи за избпр Универзиуеуа Меурппплиуан, кпја су Ваща пшекиваоа у раду на Универзиуеуу 
Меурппплиуан, и  наведиуе друге суавпве акп желиуе. 
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 Нема, јер је кандидау заппслен на Универзиуеуу Меурппплиуан 

2.11 ПРЕППРУКЕ 

Пвп пппуоава кандидау кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзиуеуу Меурппплиуан. Није 
пбавезнп да пвп пппуниуе, али акп желиуе, мпжеуе навесуи ренпмиране сурушоаке кпји мпгу п Вама да 
дају мищљеое и преппруке (наведиуе име и презиме, функцију, прганизација заппслеоа и кпнуаку 
инфпрмације – е-мејл, кпнуаку уелефпн, и др.).  

 Нема, јер је кандидау заппслен на Универзиуеуу Меурппплиуан 

2.12 ПЦЕНА ДЕКАНА 

Декан даје пцену п испуоеоу избпрних ппсебних криуеријума задпвпљеоа избпрних елеменауа 
псуварених и мерљивих резулуауа рада за избпр насуавника у складу са шланпм 4. Правилника п избпру 
насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан.  Ова пцена се даје самп за кандидате кпји су дп сада били у 
раднпм пднпсу.  При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним криуеријумима, декан је 
кприсуип инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п раду насуавника факулуеуа из оегпве 
евиденције, али и инфпрмације дпбијене пд суране сурушних служби универзиуеуа. Кандидау за избпр у 
насуавника  у свпјпј пријави навпди акуивнпсуи кпје је реализпвап, а кпје су наведене у преухпднпм 
суаву, при шему је пбавезан да испуни најмаое два пд ури следећа  избпрна услпва. 

2.12.1 Струшнп-прпфесипнални дппринпс пстварен прекп Универзитета  

 ауупр/кпауупр елабпрауа или суудије: нема 

 рукпвпдилац или сарадник на прпјекуу, инпваупр: нема 

 ауупр/кпауупр пауенуа или уехнишкпг унапређеоа: 

 ушещће у раду уела Универзиуеуа: Председник Кпмисије за квалиуеу 

 рукпвпђеое акуивнпсуима на Универзиуеуу: Ппслпви унапређеоа квалиуеуа 

 дппринпс акуивнпсуима кпје ппбпљщавају углед и суауус Универзиуеуа: Шлан КПНУС-а 

 впђеое прпфесипналних (сурукпвних) прганизација: нема 

 пружаое кпнсулуансуких услуга заједници: нема 

 презенуација Универзиуеуа јавним насуупима: Насуупи у средоим щкплама 

 ппдржаваое ван-насуавних акуивнпсуи сууденауа: Такмишеоа сууденауа, Ппсеуа 
предузећима 

2.12.2 Дппринпс академскпј и щирпј заједници 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, пднпснп сурушним 
прганизацијама, инсуиууцијама пд јавнпг знашаја, кулуурним инсуиууцијама и др: нема 

  прпфесипналне акуивнпсуи намеоене дппринпсу лпкалнпј или щирпј заједници:  
o Дирекција за пбнпву земље (на месуу ппмпћника дирекупра), 
o Кпридпри Х Србије (на месуу Предсденика Управнпг пдбпра и Дирекупра 

Пве акуивнпсуи кандидау није реализпвап у ппследоем избпрнпм перипду за кпји се пндпси 
пвај извещуај. 

2.12.3 Сарадоа са другим виспкпщкплским и наушнпистраживашким институцијама 
у земљи и инпстранству 

 Мпбилнпсу: нема 

 Заједнишки суудијски прпграми: Ппкреуаоу иницијауива за заједнишке суудијске прпграме 
са Универзиуеупм у Бпрдпу KEDGE у Францускпј у вези реализације заједнишкпг насуавнпг 
прпграма на масуер суудијама из пбласуи винарсува 2017. гпдине 

 Инуернаципнализација: Ппкреуаое сарадое са Универзиуеуима на припреми предлпга 
прпјекуа у пквиру прпграма Erasmus+ у размени сууденауа К1 и у заједнишкпм суудијскпм 
прпграма К2 кап и усппсуављаоа сарадое са Универзиуеупм Saarbrucken у Немашкпј у 2019 
гпдини 
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 Прганизација и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних и међунарпдних наушних 
кпнференција и скуппва, излпжби, фесуивала:  

o Ушещће у прганизацији Фесуивала и међунарпднпг скупа винара и винских 
сурушоака на Ппленцу у Краљевпј задужбини једнпм гпдищое. 

o Ушещће у прганизацији Фесуивала и међунарпднпг скупа винара и винских 
сурушоака на Ппленцу у Краљевпј задужбини једнпм гпдищое 

 Рецензираое радпва и пцеоиваое радпва и прпјекауа: Рецензену шаспписа International 
Journal of management, knowledge and learning 

2.12.4 Пцена декана п испуоеоу избпрних ппсебних критеријума  пстварених и 
мерљивих резултата рада за избпр наставника у зваое 

При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним криуеријумима кандидауа прпф. Др 
Александра Јанкулпвића, кприсуип сам инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п раду 
насуавника факулуеуа из оегпве евиденције, али и инфпрмације дпбијене пд суране сурушних служби 
универзиуеуа.  

Струшнп-прпфесипнални дппринпс кпји је кандидау псуварип прекп Универзиуеуа пгледа се у следећим  
акуивнпсуима: 

1. Декан Факулуеуа за меначмену у урајаоу пд једне щкплске гпдине дана (2013),  
2. Председник Кпмисије за квалиуеу Универзиуеуа Меурппплиуан у дужем временскпм перипду, 
3. Шлан КПНУС-а и ушесупваое у раду Скупщуине, 
4. Припремап сууденауе за уакмишеое ппслпвних идеја фирме „Loreal“ и псвпјенп другп месуп на 

финалу у Загребу 2018 гпдине, 
5. Ангажпваое у презенуацијама маркеуинг службе Универзиуеуа Меурппплиуан у средоим 

щкплама и гимназијама у Србији, 
6. Шлан Кпмисије за пцеоиваое средопщкплских радпва на уакмишеоу „Дпсуигнућа младих“, 
7. Прганизпвап ппсеуе сууденауа разлишиуим врсуама кпмапнија у Србији  

Дппринпс академскпј и щирпј заједници мпже се предсуавиуи крпз рад у инсуиууцијама пд јавнпг 
знашаја кап щуп су:  

1. Дирекција за пбнпву земље (на месуу ппмпћника дирекупра), 
2. Кпридпри Х Србије (на месуу Предсденика Управнпг пдбпра и Дирекупра.  

Сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-исураживашким и инсуиууцијама кулууре пгледа се у: 

1. Ппкреуаоу иницијауива за заједнишке суудијске прпграме  за припрему предлпга прпјекуа 
сарадое са Универзиуеупм у Бпрдпу KEDGE у Францускпј у вези реализације заједнишкпг 
насуавнпг прпграма на масуер суудијама из пбласуи винарсува 2017. гпдине 

2. Ппкреуаое сарадое са Универзиуеуима за Припрема предлпга прпјекуа у пквиру прпграма 
Erasmus+ у размени сууденауа К1 и у заједнишкпм суудијскпм прпграма К2 кап и усппсуављаоа 
сарадое са Универзиуеупм Saarbrucken у Немашкпј у 2019 гпдини. 

3. Припрема предлпга прпјекуа заједнишкпг суудијскпг прпграма, припрема за прпграм Erasmus+ и 
усппсуављаое ппуенцијалне сарадое са Meђунарпдним факулуеупм за ппслпвне суудије у Цељу 
у Слпвенији у 2019 гпдини. 

4. Ушещће у прганизацији Фесуивала и међунарпднпг скупа винара и винских сурушоака на 
Ппленцу у Краљевпј задужбини једнпм гпдищое 

5. Рецензену шаспписа International Journal of management, knowledge and learning. 

Анализирајући ури преухпднп размаурана криуеријума п испуоенпсуи услпва за избпр у зваое, мпје 
мищљеое је да кандидау у ппупунпсуи испуоава два криуеријума (Сурушнп прпфесипнални дппринпс и 
Сарадоа са другим виспкпщкплским инсуиууцијама) и урећи делимишнп, крпз рад на рукпвпдећим 
месуима у инсуиууцијама пд јавнпг знашаја из привреде, а не из кулууре.   

На пснпву преухпдне анализе мпжемп закљушиуи да кандидау испуоава закпнске и суауууарне услпве, 
кап и универзиуеуске и факулуеуске криуеријуме за реизбпр у зваое ванреднпг прпфеспра за пбласу 
инжиоерскпг и ппераципнпг меначменуа. 
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Декан: 

Прпф. Др  Радпмир Щалић, ванредни прпфеспр, с.р. 

2.13 ПЦЕНА РЕКТПРА   

У складу са шланпм 4, Правилника п избпру насуавника Универзиуеуа Меурппплиуан, рекупр 
универзиуеуа даје пцену п испуоеоу пбавезних  ппсебних  услпва за избпр или реизбпр насуавника. Пва 
пцена се даје самп за кандидауе кпји су дп сада били у раднпм пднпсу на инуегрисанпм делу 
Универзиуеуа Меурппплиуан. При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним 
криуеријумима, рекупр је кприсуип инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п раду насуавника 
кпје је дпбип пд декана факулуеуа, кап  и инфпрмације дпбијених пд суране сурушних служби 
универзиуеуа. 

2.13.1 Прва мисија универзитета: Наставни рад 

2.13.1.1 Припрема наставе и наставних материјала 

 припремљени квалиуеуни насуавни мауеријали у складу са дефинисаним нпрмауивима и 
захуевима са пценпм Кпмисије за пцену квалиуеуа насуаваних мауеријала - врлп дпбар – 
пцена 4,0 и вище:  Да 

 предаја кпмплеуних насуавниха мауеријала у ппсуављеним рпкпвима: Да 

Извещтај Центра за е-ушеое садржи инфпрмацију (припрмељену применпм ИУСМ-а, инфпрмаципнпг 
сисуема Универзиуеуа Меурппплиуан) п пцени квалиуеуа насуавних мауеријала предмеуа прпф. 
Александра Јанулпвића, времену предаје насуавнпг мауеријала, и пцене сууденауа у анкеуама. Ппсупје 
шеуири пцене: рецензенауа, декана, рекупра, и сууденауа (анкеуа). Улпга декана и рекупра је да 
кпнурплищу примену ппсуављених криуеријма, и акп ууврде пдсуупаое у оихпвпј примени, врще 
кпрекцију пцене.  Декан факулуеуа, на  пснпву свпг увида у насуавни рада кандидауа, мпже да кпригује 
пцену рецензенауа. Накнадним прпверама шесуп се дещавалп да се ууврди да рецензенуи нису узималу 
у пбзир свих 20 криуеријума пцене квалиуеуа. Пцеоиваое пд суране рекупра је ппшелп пд щкплске 
2018/19. гпдине. За щкплску 2019/20 пцена рекупра јпщ није дауа.  Пцена сууденауа је резулуау анкеуе. 

 

Školska godina 

Predmet 

Ocena nastavnog materijala 
Period dostavljanja 

nastavnog materijala Ocena 
NM 

studenata 
2019/2020 recenzenti dekan rektor 

Zahtevani rok: 30 dana pre 
početka semestra  

 OM100 4.62 4.38  12.06.2019. - 03.04.2020. 4.36 

 OM131 4.90 4.90  19.12.2019. - 30.04.2020. 4.30 

 OM140 4.90 4.76  02.07.2019. - 14.01.2020. 5.00 

 OM210 4.76 4.81  02.07.2019. - 10.09.2019. 5.00 

 OM240 4.86 4.76  05.09.2019. - 14.01.2020. 5.00 

 OM250 4.95 4.90  21.12.2019. - 30.04.2020. 5.00 

2018/2019 

 

recenzenti dekan rektor     

 OM100 4.90 4.52 4.02 22.08.2018. - 19.01.2019. 4.50 

 OM131 4.76 4.43 3.93 16.12.2018. - 20.06.2019. 4.45 

 OM140 4.67 4.52 4.02 06.01.2019. - 20.06.2019. 4.33 

 OM210 4.95 4.52 4.02 22.08.2018. - 19.01.2019. 5.00 

 OM240 4.81 4.43 3.93 22.08.2018. - 19.01.2019. 4.56 

 OM250 4.90 4.76 4.26 22.08.2018. - 19.01.2019. 4.50 

 OM340 4.76 4.62 4.12   4.50 

2017/2018 

 

recenzenti dekan rektor     
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 OM100 5.00 4.62 4.62 26.08.2017. - 26.08.2017. 4.57 

 OM131 4.86 4.57 4.57 31.12.2017. - 31.12.2017. 4.40 

 OM140 4.86 4.38 4.38 31.12.2017. - 31.12.2017. 4.75 

 OM210 5.00 4.68 4.68 26.08.2017. - 26.08.2017. 4.70 

 OM240 5.00 4.57 4.57 26.08.2017. - 26.08.2017. 4.33 

 OM250 4.95 4.95 4.95 26.08.2017. - 26.08.2017. 4.40 

2016/2017 

 

recenzenti dekan rektor  Није впђена евиденција   

 OM100 0.00 0.00 0.00   4.13 

 OM131 5.00 4.62 0.00   4.31 

 OM140 5.00 4.52 0.00   4.80 

 OM210 0.00 0.00 0.00   5.00 

 OM240 0.00 0.00 0.00   4.00 

 OM250 0.00 0.00 0.00   4.67 

2015/2016 
 

Није билп пцеоиваоа Није впђена евиденција 
 

 MK425       0.00 

 MK510       0.00 

 OM100       4.86 

 OM110       4.75 

 OM131       5.00 

 OM140       4.00 

 OM210       5.00 

 OM240       4.57 

 OM250       4.75 

 

 

2.13.1.2 Извршеое наставе: 

 Примена савремених педагпщких меупда и квлиуеунп пдржаваое предаваоа (пцена 
сууденауа: 4,0 и вище, пцена декана: 4,0 и вище): Да 

 Држаое насуаве уашнп пп расппреду шаспва, без кащоеоа или скраћиваоа насуаве 
(прпсешнп пдсуупаое дп 5 минууа),  држаое свих планираних предаваоа на свакпм 
предмеуу кпје насуавник предаје  -  сва пдлпжена предаваоа из пбјекуивних разлпга су 
надпкнађена (без иједнпг непправданп непдржанпг предаваоа): Да 

У дпопј уабели наведене су пцене сууденауа на анкеуама  на пиуаое п задпвљсуву радпм насуавника.  

2.13.1.3 Пстварени резултати у настави 

Прауе се два ппказауеља псувариваоа резулуауа у насуави: прплазнпсу у следећу гпдину и присуствп 
сууденауа на насуави, а на предмеуима кпје насуавник предаје.  Смаура се да је насуава била успещнп 
спрпведена, акп је пба ппказауоеља ппказују да је најамаое 60% сууденауа пплпжилп предмеу  дп краја 
щкплске гпдине у кпјпј га слуща и акп најмаое у упм % ушесувује у насуави (присусувује предаваоима и 
вежбама).  

 Прплазнпст на предметима наставника је најмаое 60% на гпдищоем нивпу, уз услпв 
пдржаоа прпписаних криуеријума пцеоиваоа: Не на свим предмеуима 

 присуствп студената на настави је најмаое 60%: Да 

У дпопј уабели жуупм бпјпм су пзнашени слушајеви са прплазнпщћу кпја је нижа пд 60%.  Такпђе, жуупм 
бпјпм пзнашени су слушајеви када је присусувп насуави билп ниже пд  60%. 
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Školska 
godina Predmet 

Broj 
studenata 

% 
Prolaznost 

% 
Prisustvo 

Ocena 
nastavnika 

od 
studenata 

2019/2020 
    

Trenutni 
rezultati   

 
OM100 102 41.18 65.05 4.18 

 
OM131 106 22.64 65.13 4.30 

 
OM140 10 40.00   5.00 

 
OM210 6 0.00   5.00 

 
OM240 12 58.33 82.89 5.00 

 
OM250 10 60.00 60.48 5.00 

 
OM340 3 0.00   0.00 

 
OM491 12 0.00   0.00 

2018/2019 
    

Ostvareni 
rezultati     

 
OM100 91 46.15 73.68 4.73 

 
OM131 77 41.56 57.15 4.50 

 
OM140 13 53.85 47.11 4.67 

 
OM210 10 70.00 74.96 5.00 

 
OM240 15 73.33 80.48 4.67 

 
OM250 9 88.89 74.29 4.75 

 
OM340 9 66.67   0.00 

 
OM491 8 50.00   0.00 

2017/2018 
    

Ostvareni 
rezultati     

 
OM100 78 47.44 75.65 4.67 

 
OM131 47 53.19 69.47 4.45 

 
OM140 15 66.67 62.41 4.50 

 
OM210 12 83.33 70.77 4.60 

 
OM240 34 64.71 62.97 4.67 

 
OM250 10 60.00   4.40 

2016/2017 
    

Ostvareni 
rezultati     

 
OM100 70 51.43 79.04 4.60 

 
OM131 57 54.39 80.69 4.75 

 
OM140 22 54.55 68.67 4.70 

 
OM210 10 50.00   1.00 

 
OM240 27 51.85 88.57 4.00 

 
OM250 13 46.15   4.67 

2015/2016 
    

Ostvareni 
rezultati     

 
MK425 45 40.00 100.00 0.00 

 
MK510 7 42.86   0.00 

 
OM100 85 47.06 81.14 4.71 

 
OM110 46 41.30 70.79 4.50 

 
OM131 66 37.88 69.88 4.00 

 
OM140 27 40.74 82.00 4.00 

 
OM210 12 58.33 0.00 5.00 

 
OM240 37 48.65 0.00 4.43 

 
OM250 14 35.71 0.00 4.75 
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2.13.2 Друга мисија универзитета: Наушнп-истраживашки рад 

2.13.2.1 Припрема и предаја предлпга прпјеката 

 Предауи предлпзи прпјекауа Фпнду за науку (најмаое једанпуу у ппследое 4 гпдине): 
o Припрема предлпга прпјекуа за кпнкурс Фпнда за науку „Идеје“ 2020 у пбласуи 

примене blockchain-а у прганскпј ппљппривреднпј прпизвпдои.   
   

 Предауи предлпзи међунарпдних прпјекауа пп кпнкурсима Еврппске кпмисије и других 
међунарпдних инсуиууција (најмаое једнапуу у  избпрнпм перипду пд пеу гпдина): 

o Припремаo предлпг прпјекуа сарадое са Универзиуеупм у Бпрдпу KEDGE у 
Францускпј у вези реализације заједнишкпг насуавнпг прпграма на масуер 
суудијама из пбласуи винарсува 2017. гпдине 

o Припремаo предлпг прпјекуа у пквиру прпграма Erasmus+ у размени сууденауа К1 и 
у заједнишкпм суудијскпм прпграма К2 кап и усппсуављаоа сарадое са 
Универзиуеупм Saarbrucken у Немашкпј у 2019 гпдини. 

o Припремаo предлпга прпјекуа заједнишкпг суудијскпг прпграма, припрема за 
прпграм Erasmus+ и усппсуављаое ппуенцијалне сарадое са Meђунарпдним 
факулуеупм за ппслпвне суудије у Цељу у Слпвенији у 2019 гпдини. 
 

2.13.2.2 Пбјављиваое научних радпва 

 Пбјављени радпви пп брпју и кауегприји задпвпљавају минималне криуеријуме 
дефинисане  Правилникпм за избпр у зваое кпје има насуавник или за веће зваое: Да 

Табела: Пдређиваое категприја пбјављених радпва и брпј бпдпва (извещтај  бпблиптекара) 

Александар Јанкулпвић 

 
РБ 

Објављени радови 
-ауупр/и (гпдина), назив, издаваш, ISBN/ISSN, DOI  

 
Категприја 

 
Брпј 

ппена 

1.  A. Jankulovic, V. Skoric, (2013), Performance management system 
implementation in a Southeast European transition economy, Journal for East 
European Managament Studies, 18 (2), pp. 173-190. дп претхпднпг избпра у 
зваое 

М23 3 

2.  М. Raspopovid, A. Jankulovid, J. Runid, V. Lučid, Success factors for e-Learning in 
developing country: A case study of Serbia, International Review of Research in 
Open and Distance Learning, Vol15, No3, 2014, pp 1-23. ISSN 1492-3831. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М22 5 

3.  M. Raspopovid, S. Cvetanovid, A. Jankulovid, Challenges of Transitioning to e-
learning System with Learning Objects Capabilities, International Review of 
Research in Open and Distance Learning, Vol. 17, No1, 2016, pp 123-147. ISSN 
1492-3831. 

М21 8 

4.  M. Raspopovid, A. Jankulovid, Performance measurement of e-learning using 
student satisfaction analysis, Information Systems Frontiers, 19 (4), 869-880. 
2017.  DOI: 10.1007/s10796-016-9636-z, ISSN 1387-3326. 

М21 8 

5.  A. Jankulovic, V. Skoric, What do small firms care about and how do they 
measure it? The case study of two transitional CEE countries, Journal for East 
European Managament Studies, 23(1), 2018, 145-170. DOI 10.5771/0949-6181-
2018-1-145. ISSN 0949-6181. 

М23 3 

6.   A. Jankulovid, M. Stamatovid, V. Škorid, Influential factors on entrepreneurial 
activity - supports and barriers: The case study of transitional country, The Third 
Internation Conference REDETE 2014, Banja Luka, april 2014. 536/545 pp дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 
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7.  V. Škorid, A. Jankulovid, T. Topolovid, J. Jakovljevid, Performance management in 
micro and small entreprises: Case of Republic of Serbia and republic of Srpska, 
The Third Internation Conference REDETE 2014, Banja Luka, april 2014. 602-
612pp дп претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

8.  A. Jankulovic, M. Raspopovic, 2013, Performance measures analysis for online 
and traditional studies, 7th International Quality Conference, May 24th 2013, 
Faculty of engineering University of Kragujevac, Serbia, pp. 423-428. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

9.  A. Jankulovic, M. Stamatovic, D. Covic, K, Cvetkovic, 2013, Website data as a 
source for strategic decisions: The case study of winery websites, International 
may conference on strategic management - IMKSM2013, Bor 24th-26th May 
2013. дп претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

10.  A. Jankulovid, V. Škorid, M. Jovanovska Bogdanoska, B. Andrid, Obstacles in 
operations management knowledge transfer in secondary schools in West 
Balcan, The first International Conference REDETE 2011, Researching economic 
development and enterpreneurship in transitional countries, Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina, October 27-29, 2011. дп претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

11.  A. Jankulovid, V. Škorid, Performance management system implementation: Case 
study from transitional country, The first International Symposium & 10th Balcan 
Conference on Operational Research, BALCOR 2011, University of Macedonia, 
Thessaloniki, Greece, September 22-25, 2011, Proceedings, Vol.2, pp. 4-12. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

12.  A. Jankulovid, V. Škorid, B. Andrid-Gušavac, M. Jovanovska Bogdanoska, Obstacles 
in operations management knowledge transfer in secondary schools: case of 
Serbia, Management, learning and knowledge international conference 2011, 
Knowledge as business opportunity, MAKE LEARN 2011, Celje, Slovenia, 22-24 
June 2011. дп претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

13.  A. Jankulovid, V. Škorid, Implementation of performance management system in 
Serbia, 17th International Annual EurOMA Conference, 6-9 june 2010, Porto, 
Portugal. дп претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

14.  A. Jankulovid, V. Škorid, A. Katavid, Joint distance learning study programs tools 
for development of enterpreneurship and upgrading of academic knowledge, 
3rd International conference on Enterpreneurship, Innovation and Regional 
Development, Faculty of Technical Science, Novi Sad, 27-29 may 2010. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М33 1 

15.  M.Raspopovid, A. Jankulovid, M. Stamatovid, Institutional drivers and barriers for 
the adoptian of e-learning in higher education in Europe , International 
monography: Europe and Asia: Economic integration prospects, CEMAFI 
International, 2016, ISBN 979-10-96557-02-8. 

М44 2 

16.  M. Stamatovid, D. Čovid, A. Jankulovid, Menadžment intelektualnom svojinom i 
inovacija poverenja u uslovima totalnog menadžmenta kvalitetom, Monografija, 
Univerzitet Metropolitan, 2014. дп претхпднпг избпра у зваое 

M42 5 

17.  A. Jankulovid, Metodologija modeliranja preduzeda, monografija, Zadužbina 
Anderejevid, Beograd, 1999. godina дп претхпднпг избпра у зваое 

M42 5 

18.  A. Jankulovic, M. Stamatovic, D. Covic, V. Skoric, 2013, Performance 
management system in sale and distribution: A case of Serbian company, 
LogForum, 9 (3), pp 191-197. ISSN 1895-2038. дп претхпднпг избпра у зваое 

М24 
Odlukom 

MNO, 
časopisi koji 
su u WoS a 
nemaju IF, 
računaju se 

kao M53 

1 

19.  A. Jankulovid, D. Domazet, Sistem kvaliteta poslovanja građevinskog preduzeda, 
V Festival kvaliteta, 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac maj 
2007. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 
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20.  A. Jankulovid, G. Slavkovid, Ž. Spasid, Sistemsko inženjerstvo u funkciji realizacije 
CIM sistema, 33. JUPITER Konferencija, Zlatibor maj 2007. дп претхпднпг 
избпра у зваое 

М63 0,5 

21.  A. Jankulovid, Ž. Spasid, G. Slavkovid, Upravljanje lancima snabdevanja u funkciji 
uvođenja CIM sistema, 32. JUPITER Konferencija, Zlatibor maj 2006. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

22.  A. Jankulovid, R. Božičkovid, Primena simulacije u upravljanju lancima 
snabdevanja, 2. Međunarodno savjetovanje “Informatika u poslovnom 
menadžmentu i komunikacijama”, Saobradajno tehnički fakultet Doboj, Teslid 
2006. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

23.  A. Jankulovid, D. Zelenovid, Analiza funkcija – oblasti znanja i grupa procesa rada 
kao osnova za izgradnju integrativnog modela sistem inženjeringa, XIII Naučno-
stručna konferencija sa međunarodnim učešdem – Industrijski sistemi IS’05, 
Herceg Novi, septembar 2005. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

24.  D. Popovid, A. Jankulovid, Sistemski prilaz u razvoju i projektovanju (proizvoda, 
procesa, složenih sistema) – adekvatna sistemska metodologija, XIII Naučno-
stručna konferencija sa međunarodnim učešdem – Industrijski sistemi IS’05, 
Herceg Novi, septembar 2005. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

25.  A.Jankulovid i grupa autora, “Problemi izgradnje i vrednovanja objekata”, 
Građevinski fakultet u Beogradu, Beograd, 2000 godina, str 89-95. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

26.  A. Jankulovid, V. Savid, Ž. Spasid, Primena integralnog jezika modeliranja CIM 
sistema, 25. JUPITER Konferencija, februar 1999. str: 1.27-1.32. дп претхпднпг 
избпра у зваое 

М63 0,5 

27.  A. Jankulovid, Ž.Spasid, M.Pilipovid, G.Slavkovid, Paralelna analiza metodologija 
modeliranja preduzeda, 13. Konferencija INFO-TEH'98, Vrnjačka Banja, jun 1998, 
str. 67-74, YURIT. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

28.  A.Jankulovid, Ž.Spasid, M.Glavonjid, G.Slavkovid, CIM/FMS modeliranje preduzeda 
primenom IDEF postupka, 13. Konferencija INFO-TEH'98, Vrnjačka Banja, jun 
1998, str. 75-82, YURIT. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

29.  A.Jankulovid, G. Slavkovid, Ž. Spasid, M. Pilipovid, NC generisanje koda u AutoCad 
okruženju primenom AutoLisp funkcija, 12. Konferencija INFO-TEH'97, Vrnjačka 
Banja, jun 1997, str. 429-433, YURIT. дп претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

30.  G.Slavkovid, A. Jankulovic, Doprinos edukaciji upravljačkih sistema "SIMENS-
SINUMERIK 810T", 23. JUPITER Konferencija, februar 1997, str: 171-176. дп 
претхпднпг избпра у зваое 

М63 0,5 

31.  
Систем управљаоа прпизвпдоoм и кпнтрпле квалитета у прпцесу 
прпизвпдое вина у винарији Деспптика из Смедеревске Паланке, 
кауегприја М80-Инуернп верификпванп уехнишкп рещеое  урађнп за 
ппуребе Винарије Десппуика д.п.п., Смедеревска Паланка. 
 

М80 - Инуернп 
верификпванп 

уехнишкп рещеоe  

Укупнп резултата у перипду пд ппследоег избпра Радпва 4 
Ппена 

21 

Укупнп у каријери (без дисертације и магистарске тезе) Радпва 30 
Ппена 

55 

Радпви пд ппследоег избпра: 

 2 рада кауегприја М21 – 16 ппена 

 1 рад кауегприје  М23 – 3 ппена 

 1 рад кауегприје М44 – 2 ппена  
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2.13.3 Трећа мисија универзитета: Упптреба знаоа и ппслпваоа на тржищту, са 
ппслпвним сектпрпм и щирпм друщтвенпм заједницпм. 

2.13.3.1 Дппринпс трансферу технплпгија и развпј инпвација 

 Ппкреуаое иницијауива или ушещће у акуивнпсуима пувараоа суару-ап фирми ради развпја 
инпвација и кпмерцијализације резулуауа наушнп-исураживашких акуивнпсуи насуавника: 
нема 

 Сарадоа са фирмама на развпју инпвација прекп Универзиуеуа: Ушещће у пбразпвнпм и 
инпвауивнпм прпјекуу „Дпсуигнућа младих“ где се прпмпвище Универзиуеу Меурппплиуан 
и исупвременп ппдиже нивп пбразпваоа, уехнишке писменпсуи и реализације инпвација 
кпд средопщкплаца у Србији и ппдсуицаое на креираое нпвих инпвауивних идеја и 
рещеоа у 2018. и 2019. гпдини. 

 Акуивнпсу на развпју креауивнпсуи и предузеунишкпг духа кпд сууденауа и насуавнпг пспбља 
(једна успещнп реализпвана акуивнпсу 3.1. у избпрнпм перипду пд пеу гпдина):  нема 

2.13.3.2 Дппринпс кпнтинуиранпм пбразпваоу 

 Припрема и реализација крауких прпграма и курсева у прганизацији Универзиуеуа 
Меурппплиуан (ПрпАкадемија). Минимални услпв: Припрема и држаое насуаве на бар 
једнпм курсу гпдищое у пквиру Прпграма кпнуинуалнпг пбразпваоа  Универзиуеуа: Крауки 
курс – КМ100 Увпд у ппераципни меначмену, 2020.  Курс даје крауки приказ пснпва пбласуи 
ппераципнпг меначменуа и приказује нашин на кпји се пна прпушава на суудијскпм 
прпграму Инжеоерски и ппераципни меначмену на Факулуеуу за меначмену Универзиуеуа 
Меурппплиуан. Мауеријал курса шине две лекције: Увпд у ппераципни меначмену 1 и Увпд у 
ппераципни меначмену 2. Брпј пријављених пплазника курса је 141. 

2.13.3.3 Ангажпванпст у сарадои са ппслпвним сектпрпм и  у друштвенпј заједници 

 Иницираое или ушесувпваое у прпјекуима сарадое Универзиуеуа са ппслпвним секупрпм – 
кпнсалуинг, угпвпрени прпјекуи и ппслпви (пбезбеђује прихпд Универзиуеуу пд најмаое 
10.000 евра у избпрнпм, пеупгпдищоем перипду рада насуавника:  Кандидау није псуварип 
сарадоу са ппслпвним секупрпм прекп Универзиуеуа Меурппплиуан, уе пвај услпв 
прихпдпваоа универзиуеуа није псуварип.. 

2.13.4 Пцена ректпра п испуоеоу пбавезних  критеријума за избпр наставника у 
зваое 

Пцена за наставне материјале: Кандидау је дпбијап вище гпдина пдлишне пцене (вище пд 4,50) за 
квалитета наставних материјала  и пцене сууденауа у анкеуама за квалиуеу насуавних мауеријала. 
Међууим, ппдаци п временима заврщетка предаје наставних материјала ппказују да је кандидау на 
свим предмеуима предавап ппследое лекције насуавних мауеријала и у другпј пплпвини семесура, а уј. 
далекп касније пд предвиђенпг рпка за предају (месец дана пре ппшеука, зависнп пд щкплске гпдине), 
щуп не би уребалп да се дещава кпд насуавника кпји исуе предмеуе држе вище гпдина.  

Пцена држаоа наставе:  Кандидау је врлп ангажпван у насуави јер држи насуаву из псам предмеуа. 
Дпбип је пдлишне пцене пд сууденауа на пиуаое п задпвљсуву са радпм насуавника.  Прплазнпст у 
наредну гпдину на свим  предмеуима је била исппд 60% у щкплскпј 2015/16 и  2016/17. Дп ппбпљщаоа 
прплазнпсуи дплази у щкплскпј 2017/18  у кпјпј прплазнпсу прелази  60% у слушају 4 предмеуа пд 6 
предмеуа кпје је предавап, кап и у щкплскпј 2018/19, у кпјпј прплазнпсу прелази  60% у слушају 4 пд 8 
предмеуа. У щкплскпј 2019/20. нее мпжемп да пценимп јпщ прплазнпсу, јер је щкплска гпдина у упку, 
кап и испиуни рпкпви.  Пвп ппказује уренд ппбпљщаоа прплазнпсуи у преухпдне две щкплске  гпдина.  
Присуствп студената на предаваоима је у највећем брпју предмеуа бип виднп већи пд 60%., щуп је 
врлп дпбар ппдауак. 

Пцена наушнпистраживашкпг рада:  Кандидау је ушесувпвап у припреми једнпг предлпга прпјекауа за 
прпграм ИДЕЈЕ Фпнда за науку Републике Србије у 2020. гпдини, а  ушесувпвап је у припреми ури 
предлпга прпјекауа  за прпграм Ерасмус +  Еврппске уније.  Брпј пбјављених наушних радпва и других 
резулуауа исураживаоа нису импресивни, и пп брпју су скрпмнији негп у предхпдна два избпрна 
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перипда кандидауа. У ппследоих пеу гпдина, уј. пд ппследоег избпра у зваое ванреднпг прпфеспра, 
кандидау је пбјавип два рада кауегприје М21, један рад кауегприје М23 и један рад кауегприја М44 
(ппглавље у наципналнпј мпнграфији). Тп ппказује да је кандидау маое пбјављивап свпје радпве, али је 
имап бпље рангиране радпве у пднпсу на преухпдна два избпрна перипда. Међууим, кандидау нема 
уражена два рада кауегприје М30 (међунарпдне кпнференције) или кауегприје М60  (дпмаће 
кпнференције) щуп изненађује, јер пбјавиуи два рада бар на наципналнпј кпнференцији у упку пеу 
гпдина, не би уребалп да буде никакав прпблем за кандидауа.   

Пцене рада у реализацији треће мисије универзиета - Упптреба знаоа и ппслпваоа на тржищту, са 
ппслпвним сектпрпм и щирпм друщтвенпм заједницпм: У пбласуи урансфера уехнплпгија и развпју 
инпвација, кандидау није ппказап дпвпљнп акуивнпсуи. Ушесувпвап је у једнпј акуивнпсуи, уј.  у 
пбразпвнпм и инпвауивнпм прпјекуу „Дпсуигнућа младих“. У пбаласуи кпнуинуиранпг пбразпваоа, 
припремип је један крауки курс ”Увпд у ппераципни меначмену” кпји се нуди на бесплаунп кприщћеое 
заиуереспваним грађанима, а у циљу прпмпције универзиуеуа. Кандидау за пеу гпдина није припремипи 
пдржап ни један кпмерцијални курс прекп ПрпАкадемије. Иакп је кандидау ппслпвнп ангажпван ван 
универзиуеуа, уе акуивнпсуи није реализпвап  прекп  Универзиуеуа Меурппплиуан на кпме је у пунпм 
раднпм пднпсу,  уе за пеу гпдина није псуварип никакав дпдауни прихпд универзиуеуу  у пквиру оегпве 
уреће мисије,  уе није задпвпљип услпв за псувареое прихпд унивезиуеуа пд најмаое 10.000 евра, какп 
је предвиђенп Правилникпм за избпр насуавника.  Неиспуоеое пвпг услпва за избпр у насуавника се не 
примеоује у првих пеу гпдина пд оегпвпг усвајаоа у Правилнику, али се дпзвпљава реизбпр  
кандидауа. Пп исуеку пвпг перипда, кандидауи кпји су заппслени на универзиуеуу, неће мпћи да буду 
бирани у зваое насуавника у билп кпм зваоу, и у слушају д азадпвпљавају све псуале услпве. Пва 
специфишнпсу Универзиеууа Меурппплиуан је уведене ради ппдсуицаоа насуавника да се ангажују у 
реализацији уреће мисије универзиуеуа и дауе акуивнпсуи у щуп већпј мери псуварују прекп 
универзиуеуа, а не других прганизација и фирми.  Кандидау Александар Јанкулпвић, има бпгауп 
ппслпвнп искусувп, али, на жалпсу, уе акуивнпсуи није кпмерцијалнп реализпвап прекп Универзиуеуа 
Меурппплиуан. Какп ће у нареднпм избпрнпм перипду примена пвпг услпва за избпр насуавника 
суупиуи у пунп дејсувп, кандидау ће мпрауи да се вище ангажује за реализацију пвпг услпва, кпји та оега 
не би уребалп да предсуавља ппуещкпћу.  

Кандидау је пшигледнп дпбар предаваш и ауупр насуавних мауеријала, али у преухпднпм избпрнпм 
перипду није се ппсебнп исуакап у брпју публикпваних  наушних радпва, а ппсебнп не из кауегприје М30 
и М60 кпји се ураже за избпр. Међууим, има шеуири рада виспке кауегприја (М21, М23 и М42).  Кандидау 
није ппказап успех у псувариваоу уреће мисије универзиуеуа, уј. у кпмерцијализацији знаоа.  

Имајући све щуп је пвде изнеуп, слажем се да се прпф. Др Александар Јанкулпвић ппнпвп изабере у 
зваое ванреднпг прпфеспра, уз пшекиваое да у будућем перипду улпжи дпдауне наппре  на 
ппбпљщаоу свпјих резулуауа у псувариванју друге и уреће мисије универзиуеуа, јер верујем у оегпв 
ппуенцијал и кпмпеуенције. 

 

Рекупр: 

Прпф. др Драган Дпмазеу, емериуус прпфеспр, с.р. 

 

 

 

2.14 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

У складу са шланпм 10. и шланпм 4. Правилника за избпр насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, а 
на пснпва пријаве кандидауи и увидпм у прилпжене радпве и друге референце,  пвде се  уабеларнп даје 
преглед задпвпљеоа ппсуављених услпва за избпр у зваоа насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан. 
Ппред уабеле, кпмисија мпже да за свакпг кандидауа, акп уп смаура целисхпдним, напище  свпј 
кпменуар пријаве кандидауа и анализу оегпвих радпва и референци.  Табела је  самп сажеуи преглед 
неппхпдних услпва за испуоеое услпва за избпр, али не замеоује деуаљнију анализу рада и резулуауа 
кандидауа. 
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 Кандидауу се мпже прихвауиуи задпвпљеое криуеријума бр. 1 самп акп се прихвауиуи замена једнпг 
рада кауегприје М23 и једнпг рада кауегприје М44, умесуп два рада кауегприје М33-34 или два рада 
кауегприје М61-64.  Кпмисија је сагласна да се мпже прихвауиуи пва замена.  

Odlično oceen nastavni materija да/не наппмена 

 Пбавезни услпви из шлана 10. Правилника (за перипд пд ппследоег избпра) 

1 Пбјављена два рада из кауегприје М21а, М21, М22 или М23  и 
два рада кауегприје М33-М34 или М61-М64 у перипду пд 
ппследоег избпра из наушне пбласуи за кпју се бира 

ДА 

Кандидау има 
3 рада М20  
1 рад М44 
нема радпве М30 и М60 
Прихвауа се замена 2 рада 
М30 или М60 са  радпм  
М23 и  радпм М44 

2 Псуваренп најмаое једнп технишкп рещеое у перипду пд 
ппследоег избпра у зваое ДА 

М80-Инуернп 
верификпванп уехнишкп 
рещеое 

3 Ппзиуивна пцена присуупнпг предаваоа у слушају насуавника 
кпји није радип на Универзиуеуу Меурппплиуан  или ппзиуивна 
пцена рекупра из шлана 4 за слушај насуавника кпји је у 
преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу на УМ или 
ппзиуивна пцена анкеуе сууденауа за слушај кандидауа са 
неинуегрисанпг факулуеуа 

/ 

Није ппуребнп за 
насуавника у раднпм 
пднпсу на Универзиуеуу 
Меурппплиуан 

4 Испуоеое једнпг пд следећих услпва: Пдпбрен учбеник за ужу 
пбласу за кпју се бира, мпнпграфија наципналнпг знашаја (М42), 
пракуикум, пднпснп збирка задауака (са ISBN брпјем), или 
пдлишнп пцеоен насуавни мауеријал на свим предмеуима кпје 
предаје 

ДА 

Испуоен је делимишнп  3. 
услпв. Кандидау нема 
пдлишне пцене насуавнпг 
мауеријала на свим  
предмеуима. 

5 Ушещће у припреми најмаое два пријављена предлпга 
прпјекуа; 

ДА  
 

6 Ушещће у најмаое једнпм наушнп-исураживашкпм или 
пбразпвнпм прпјекуу 

НЕ 
 

7 Насуава на најмаое једнпм предмеуу на масуер суудијама и на 
једнпм предмеуу на  дпкупрским суудијама пд ппследоег 
избпра у зваое (ппд услпвпм да ппсупји МАС и ДС из пбласуи у 
кпјпј се насуавник бира); 

/ 

На УМ не ппсупје МАС и ДС 
за пбласу инжеоерскпг и 
ппераципниг меначменуа. 

8 Ушещће у кпмисији за пдбрану најмаое ури заврщна рада на 
масуер академским суудијама и једнп менупрсувп на заврщнпм 
раду масуер суудија (у слушају да ниједан суудијски прпграм 
масуер суудија Универзиуеуа није из щире и уже пбласуи за кпју 
се насуавник бира, неће се уражиуи, кап минимални, други 
услпв из уашке 8.) 

/ 

За наушну пбласу ПМ не 
ппсупји мауер суудије на 
УМ уе се пвај факупр не 
узима у пбзир 

9 Припрема сууденауа за сууденуска уакмишеоа, за кандидауа 
кпји је у преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу 
на УМ 

ДА 
 

10 Знаое енглескпг језика- писани и гпвпрни, на нивпу мпгућнпсуи 
држаоа предаваоа на енглескпм језику 

ДА 
 

Пбавезни ппсебни услпви  из шлана 4. став  2 Правилника за избпр наставника УМ 

11 Ппзиуивна пцена рекупра  ДА  

Избпрни  ппсебни услпви  из шлана 4. став 5 Правилника (мпра да задпвпљи 2 пд 3) 

12 Ппзиуивна пцена декана  ДА  
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Такпђе, у пријави је кандидау пријавип један прпјекау у ппглављу 2.8, али није навеп ппдауке кп 
финансира уај прпјекау i  кпји је уип упг прпјекуа.  На пснпву назива прпјекуа, не би се мпглп прихвауиуи 
да се ради п наушнп-исураживашкпм или пбразпвнпм прпјекуу, щуп су  уиппви прпјекуа кпји се навпде 
кап услпв за избпр.  Ппред псуалпг, уај прпјекау је реализпван без ушещћа Универзиуеуа Меурппплиуан, а 
прганизација кпја га је реализпвала није ни наушнп-исураживашка ни вискпщкплска усуанпва. Зауп је 
кпмисија кпнсуауује да кандидау не испуоава криуеријум брпј 6.   

С пбзирпм да у перипду пд ппследоег избпра, није билп кпнкурса Минисуарсува прпсвеуе, науке и 
уехнплпщкпг развпја, а ни Фпнда за развпј, кандидау није бип у сиууацији да кпнкурище и евенууалнп 
дпбије прпјекау у кпме би ушесувпвап.  Кандидау је сада врлп акуиван у припреми једнпг прпјекуа за 
прпграм ИДЕЈЕ, щуп ппказује оегпву намеру да акуивнп ушесувује у прганизпванпм и прпјекунпм 
впђенпм исураживашким раду. Из наведених резлпга, кпмисија неће узеуи пвпг пууа у пбзир криуеријум  
бр. 6 у гпропј уабели, кап криуеријум кпји не дпзвпљава избпр кандидауа у зваое кпје је дп сада имап. 
Кпмисија смаура да кандидау мпра у будућнпсуи, ппсле ури избпрна перипда, да има у реализацији или 
реализпван бар један наушнписураживашки или пбразпвни прпјекау реализпван прекп Унјверзиуеуа 
Меурппплиуан.  
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3 ППДАЦИ П КАНДИДАТУ – ВЛАДИМИР ШКПРИЋ 

3.1 БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

 

1.   Име, име једнпг рпдиуеља и презиме: Владимир  Драгана, Шкпрић 

2.  Зваое насуавника (акп ппсупји), дауум избпра и инсуиууција кпја је изврщила избпр (хрпнплпщки 
навесуи и преухпдна зваоа, акп их је билп, са дауумима избпра):     

  нема 

3.  Дауум и месуп рпђеоа, адреса: 11.02.1980 

4.  Садащое заппслеое, прпфесипнални суауус, усуанпва или предузеће: 

 Мау&Ванн д.п.п., дирекупр  

 Хелвеуицпде д.п.п., Парунер 

5.  Гпдина уписа и заврщеука пснпвних суудија: 

 1998- 2003              

6.  Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на пснпвним суудијама: 

 Суудијски прпграм Индусуријскп инжеоерсувп  

Факулуеу прганизаципних наука, Универзиуеу у Бепграду               

7.  Гпдина уписа и заврщеука магисуарских или масуер суудија: 

 2004 – 2005  

8. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на магисуарским или масуер суудијама: 

Ценурална щкпла Париз, суудијски прпграм: Индусуријски сисуеми, пцена: 15,80  

Нпсурификација: Униврезиуеу у Нпвпм Саду, Факулуеу уехнишких наука, суудијски прпграм: Индусуријскп 
инжеоерсувп и меначмену 

9.  Наслпв магисуарске или масуер уезе и гпдина пдбране уезе: 

 Репрганизација прпцеса прпизвпдое и усклађиваое са ппуребама ИСП суандарда, гпдина 
пдбране: 2005  

10. Наслпв дпкупрске дисеруације (дпкупрау је пбавезан за насуавнике): 

 Мереое перфпрманси прпцеса у циљу ппбпљщаоа ефикаснпсуи и ефекуивнпсуи микрп 
предузећа             

11. Факулуеу, универзиуеу и гпдина пдбране дпкупрске дисеруације: 

 Универзиуеу Сингидунум, 2019 

12.  Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву: 

 нема 

13. Знаое свеуских језика – навпди: шиуа, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, дпбрп, 
задпвпљавајуће 

 Енглески – шиуа (врлп дпбрп), пище (врлп дпбрп), гпвпри (врлп дпбрп) 

 Француски – шиуа (дпбрп), пище (задпвпљавајуће), гпвпри (задпвпљавајуће) 

 Иуалијански – шиуа (дпбрп), пище (задпвпљавајуће), гпвпри (задпвпљавајуће) 
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14. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација): 

 Ппераципни меначмену, Управљаое ппслпваоем и прпушаваое рада, Мереое перфпрманси              

3.2   КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

Гпдина заппслеоа, усуанпва, факулуеу, универзиуеу или фирма, урајаое заппслеоа и зваое, пдн. назив 
ппсла (навесуи првп садащое, па пнда преухпдна заппслеоа): 

1. 2018 – Хелвеуицпде д.п.п., кппрдинаупр људских ресурса 
2. 2015 – Мау&Ванн д.п.п., Дирекупр 
3. 2013 – Владимир Щкпрић ПР, Власник 
4. 2018 – 2020 Хуни Србија, кппрдинаупр пперација 
5. 2014 – 2015 Мпкрпгпрска щкпла меначменуа, Дирекупр прпграма 
6. 2012 – 2013 ЛСЦ д.п.п., предаваш и кппрдинаупр академских акуивнпсуи,  
7. 2009-2012 Универзиуеу Меурппплиуан, асисуену у насуави и кппрдинаупр прпграма Ппераципни 

меначмену 
8. 2007-2009 Факулуеу прганизаципних наука Универзиуеуа у Бепграду, сурушни сарадник за 

међунарпдну сарадоу 
9. 2006 – 2007 Лпреал Балкан, референу лпгисуике 
10. 2002 – 2005 Термпген д.п.п., меначер лпгисуике и прпизвпдое  

 

3.3 ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 

 Удружеое за инжеоерски и ппераципни меначмену – СЕПМА, председник удружеоа 

3.4 ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

3.4.1 Педагпщкп наставнишкп искуствп  

Наведиуе пд кпје гпдине суе ангажпвани у насуави, у кпм зваоу, и назив факулуеуа и универзиуеуа 

1. Инуернауипнал медиа сцхппл д.п.п.,, предаваш, 2018 -  
2. ЛСЦ д.п.п., предаваш 2012-2013 

3.4.2 Ушещће у настави у свпјству асистента  

Навесуи гпдине, наушну пбласу, факулуеу 

 
1. ПМ240 Управљаое квалиуеупм 

a. Фпнд шаспва: 24 шаса, гпдина суудија: урећа гпдина ПАС, суудијски прпграм: 
Ппераципни меначмену 

b. Щкплска гпдина: 2009, 2010, 2011, 2012 
 

2. ПМ250 Мпделираое и прпјекупваое предузећа 
a. Фпнда шаспва: 24 шаса, гпдина суудија: друга гпдина ПАС, суудијски прпграм: 

Ппераципни меначмену 
b. Щкплска гпдина: 2009, 2010, 2011, 2012 

 
3. ПМ210 Планираое и управљаое прпизвпдопм 

a. Фпнда шаспва: 24 шаса, гпдина суудија: друга гпдина ПАС, суудијски прпграм: 
Ппераципни меначмену 

b. Щкплска гпдина: 2009, 2010, 2011, 2012 
 

4. ПМ310 Ппбпљщаое пперација 
a. Фпнда шаспва: 24 шаса, гпдина суудија: урећа гпдина ПАС, суудијски прпграм: 

Ппераципни меначмену 
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b. Щкплска гпдина: 2012 
 

5. ПМ320 Мпделираое и ппуимизација сисуема 
a. Фпнда шаспва: 24 шаса, гпдина суудија: урећа гпдина ПАС, суудијски прпграм: 

Ппераципни меначмену 
b. Щкплска гпдина: 2012 

 
6. ПМ450 Сисуеми меначменуа квалиуеупм 

a. Фпнда шаспва: 24 шаса, гпдина суудија: прва гпдина МАС, суудијски прпграм: Маркеуинг 
меначмену 

b. Щкплска гпдина: 2012 

На наведеним предмеуим кандидау  је држап вежбе на Универзиуеуу Меурппплиуан у перипда када је 
бип заппслен на ниверзиуеуу.у 

3.4.3 Предмети 

Хрпнилпщки навесуи предмеуе кпје суе предавали: назив предмеуа, суудијски прпграм, нивп суудија, 
факулуеу, пд щкплске гпдине дп щкплске гпдине, универзиуеу 

1. ЦМН5400, Вище суудијских прпграма, Пснпвне академске суудије (БА), пд 2018 (School of Audio 
and Engineering) 

2. ФАМ Финансијска анализа, Суудијски прпграм Меначмену, Пснпвне академске суудије (БА), пд 
2012 дп 2013 (London School of Commerce) 

3. СМ Сурауещки меначмену, Суудијски прпграм Меначмену, МБА суудије , пд 2012 дп 2013 
(London School of Commerce) 

4. БДП Израда ппслпвних прпјекауа, Суудијски прпграм Меначмену, МБА суудије , пд 2012 дп 2013 
(London School of Commerce) 

3.4.4 Извпђеое наставе на универзитетима ван земље  

Навесуи назив предмеуа, универзиуеу, временски перипд: 

 ФАМ Финансијска анализа, Лпндпнска щкпла кпмерцијале (ЛСЦ) д.п.п., 2013 (Бангладещ) 

3.4.5 Ментпрства 

1. Брпј менупрсува на масуер суудијама: 0 
2. Менупрсува на дпкупрским дисеруацијама: нема 

3.4.6 Ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва 

 Брпј кпмисија на масуер академским суудијама: 0 

 Брпј кпмисија на дпкупрским суудијама:  0 

3.4.7 Учбеници  

 Хрпнплпщки наведиуе: наслпв, ауупри, гпдина издаваоа, издаваш: нема 

3.4.8 Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл.) 

 Хрпнплпщки наведиуе: наслпв, ауупр, гпдина издаваоа, издаваш: нема 

3.5 НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА УНИВЕРЗИТЕТА, ПЕДАГПШКИХ И НАУЧНИХ    
АСПЦИЈАЦИЈА 

 нема 

3.6 ПСТАЛП 

 нема 
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3.7 ПРЕГЛЕД ДПСАДАШОЕГ НАУЧНПГ И СТРУЧНПГ РАДА 

Унеуи референце пп оихпвим кауегпријама дефинисаним у Правилнику п ппступку и нашину 
вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу наушнпистраживашких резултата истраживаша, кпје је 
дпнелп Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја. 

При навпђеоу референци кандидау је дужан да прпуши наведени Правилник и да наведене референце 
усклади са криуеријумима наведеним за сваку кауегприју наушних публикација наведених у Правилнику 
и да наведе све релевануне ппдауке за уу референцу  

Укпликп сте дп сада имали зваое наставника универзитета, ппсебнп наведите Ваще референце пре 
ппследоег избпр у зваое, а ппсебнп у перипду пд ппследоег избпра у зваое. 

3.7.1 Мпнпграфије међунарпднпг знашаја (М11 и М12):   

1. нема 

3.7.2 Пстале референце категприја М10 (М13 – М18): 

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије или уемаускпг зваоа,  назив референце,  издаваш, 
ИСБН, гпдина издаваоа,  и кауегприју према Правилнику минисуарсува (М13,М14, М15, М16, М17, М18). 

1.   нема 

3.7.3 Мпнпграфија наципналнпг знашаја (М41 и М42):  

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије, издаваш, ИСБН, гпдина издаваоа, дауум пдлуке 
сурушнпг пргана издаваша кпји је усвпјип рецензију и дпнеп пдлуку п издаваоу, имена и презимена 
шланпва рецензенуске кпмисије и кауегприју референце према Правилнику минисуарсува (М41, М42). 

1.  нема 

3.7.4 Пстале референце категприје М40 (М43 – М49) 

За сваку референцу навесуи:  Назив мпнпграфије, издаваш, ИСБН, гпдина издаваоа, дауум пдлуке 
сурушнпг пргана издаваша кпји је усвпјип рецензију и дпнеп пдлуку п издаваоу, имена и презимена 
шланпва рецензенуске кпмисије и кауегприју референце према Правилнику минисуарсува (М43, М44, 
М45, М46, М47, М48,  и М49). 

1. нема  

3.7.5 Радпви пбјављени у наушним шаспписима међунарпднпг знашаја (М21а, М21, 
М22, М23, М24): 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М21а, М21, М22, М23 и М24) 

1. What do micro firms care about and how do they measure it? The case study of two transitional cee 
countries , A.Jankulovid, V.Škorid, Journal for East European Management Studies, 2018 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=9c9561f2-539c-4cdc-adbe-
bb9dabeb6c07%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=129094667&db=edb , 
М23 

2. Performance management system implementation in a southeast european transitional country, 
A.Jankulovid, V.Škorid, Journal for East European Management Studies, 2013 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=2d80251d-4787-4f8f-a433-
ddfc5c50d08c%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=91526065&db=buh, 
М23 

3. Jankulovic, M. Stamatovic, D. Covic, V. Skoric, 2013, Performance management system in sale and 
distribution: A case of Serbian company, LogForum, 9 (3), pp 191-197. M24 

 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=9c9561f2-539c-4cdc-adbe-bb9dabeb6c07%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=129094667&db=edb
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=9c9561f2-539c-4cdc-adbe-bb9dabeb6c07%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=129094667&db=edb
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=2d80251d-4787-4f8f-a433-ddfc5c50d08c%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=91526065&db=buh
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=2d80251d-4787-4f8f-a433-ddfc5c50d08c%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=91526065&db=buh
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3.7.6 Пстале референце категприја М20  (М25 – М29) 

нема 

3.7.7 Радпви  и предаваоа пп ппзиву у збпрницима међунарпдних наушних скуппва 
(категприја М30) 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М31, М32, М33, М34, М35, М36) 

4.  Jankulovid, M. Stamatovid, V. Škorid, Influential factors on entrepreneurial activity - supports and 
barriers: The case study of transitional country, The Third International Conference REDETE 2014, 

Banja Luka, april 2014. M33  
5. V. Škorid, A. Jankulovid, T. Topolovid, J. Jakovljevid, Performance management in micro and small 

entreprises: Case of Republic of Serbia and republic of Srpska, The Third International Conference 
REDETE 2014, Banja Luka, april 2014. M33 

 

3.7.8 Радпви у шаспписима наципналнпг знашаја (М50) 

За сваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М51, М52, М53, М54, М55, М56, М57) 

  нема 

3.7.9 Радпви  и предаваоа пп ппзиву у збпрницима скуппва наципналнпг знашаја 
(М60) 

За зваку референцу, ппред свих релевануних ппдауака, навесуи (у загради и бплдиранп) кауегприју 
наушнпг рада (М61, М62, М63, М64,М65, М66, М67, М68, М69). 

  нема 

3.7.10 Пдбраоена дпктпрска дисертација кандидата (М70) 

Наведиуе назив дисеруације, наушну пдбласу дисеруације, факулуеу, универзиуеу, менупр и гпдина 
пдбране дисеруације 

 Мереое перфпрманси прпцеса у циљу ппбпљщаоа ефикаснпсуи и ефекуивнпсуи микрп 
предузећа , инжеоерски сисуеми у меначменуу, Универзиуеу Сингидунум, менупр: прпф. др 
Драган Цвеукпвић, 2019           

3.7.11 Технишка рещеоа (М80) 

Наведиуе ппдауке п уехнишким рещеоима реализпваних у складу са Правилникпм минисуарсува (М81 – 
М87), а ппсебнп навпдиуи и уехнишка рещеоа у складу са Правилникпм п избпру у зваоа насуавника 
Универзиуеуа Меурппплиуан. 

 нема 

3.7.12 Патенти (М90) 

Наведиуе ппдауке п ващим пауенуима у складу са кауегпријама  Правилника минисуарсува (М91 – М99). 

 нема   

3.7.13 Изведена дела, награде, студије, излпжбе итд (М100)   

Наведиуе референце и оихпву кауегприју у складу са Правилникпм минисуарсува (М101 – М107). 

  нема 
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3.7.14 Друщтвене науке: креираоа и анализа ефеката jавних пплитика (М120) 

 Укпликп кпнкурищеуе за насуавника у пбласуи кпја се налази у пквиру друщувенп-хуманисуишких (ДХ) 
наука, пвде мпжеуе навесуи специфишне референце за пвп ппље са кауегпријама дефинисаним у складу 
са Правилникпм минисуарсува  (М121, М122, М123, М124) 

 нема   

3.7.15 Индекс кпмпетентнпсти 

Дауи преглед брпја ппена пп кауегпријама према Правилнику п ппсуупку и нашину вреднпваоа, и 
квануиуауивнпм исказиваоу наушнписураживашких резулуауа исураживаша. Ппсебнп дауи преглед упкпм 
целе каријере, а ппсебнп, пд ппследоег избпра у зваое насуавника 

3.7.15.1 Преглед ппена пп категпријама тпкпм целе каријере 

Кандидау има два рада кауегприје М23 (6 бпдпва), два рада кауегприје М33 (2 бпда) и један рад 
кауегприје М53 (1 бпд), укупнп 9 бпдпва. 

3.7.15.2 Преглед ппена пп категпријама пд ппследоег избпра у зваое 

         Пвп је први избпр кандидауа у насуавнишкп зваое. 

3.8 УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

Хрпнплпщки наведиуе назив, перипд урајаоа, функција у прпјекуу, инсуиууција кпја је финансирала 
прпјекау, прпграм у пквиру кпга је прпјекау реализпван 

1. Кппрдинаупр суудијскпг прпграма Ппераципни меначмену, Универзиуеу Меурппплиуан, 2009-
2012 

2. Кппрдинаупр сууденускпг уакмишарскпг уима у пбласуи рещаваоа суудије слушаја, Универзиуеу 
Меурппплиуан, 2010-2012 

3. Рукпвпдилац заједнишкпг масуер прпграма Управљаое ппслпваоем кпји заједнишки прганизују 
Факулуеу прганизаципних наука универзиуеуа у Бепграду и Мпкрпгпрска щкпла меначменуа, 
2014-2015 

4. Прганизпвап вище прпфесипналних кпнференција:  

 Леуои ХР фпрум, Мпкра Гпра, 2014 

 Прплећни ЦЕП фпрум, Мпкра Гпра, 2015 

3.9 ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

Наведиуе функције,  закпнскe и ппдзакпнскe уексупвe и слишнп. 

1. Шлан прганизације ЕУРПМА, 2008-2010 
2. Шлан удружеоа за инжеоерски и ппераципни меначмену – СЕПМА, 2011 –  
3. Шлан удружеоа грађана Ппкреу за развпј Бауајнице, 2011 – 2018 

3.10 МПТИВ КПНКУРИСАОА 

Прпвеп сам дивне шеуири гпдине, у перипду пд 2009 дп 2013. гпдине на универзиуеуу Меурппплиуан у 
свпјсуву асисуенуа и кппрдинаупра за суудијски прпграм ппераципни меначмену. 

Накпн упга имап сам прилику да, у свпјсуву предаваша на инпсураним щкплама, унапредим каријеру на 
вищи нивпу пбласуи виспкпг пбразпваоа.  

Зауим, кап дирекупр прпграма успещнп сам впдип вище прпграма целпживпунпг ушеоа.  Реализацијпм 
дпкупрских суудија суекап сам услпв за месуп насуавника и вплеп бих да свпју каријеру насуавим у упм 
правцу и дппринесем развпју универзиуеуа а уиме и кпмплеунпг друщува. 
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3.11 ПРЕППРУКЕ 

Прпф. Др Александар Јанкулпвић, ванредни прпфеспр, Универзиуеу Меурппплиуан, 
aleksandar.jankulovic@metropolitan.ac.rs 

3.12 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

У складу са шланпм 10. и шланпм 4. Правилника за избпр насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, а 
на пснпва пријаве кандидауи и увидпм у прилпжене радпве и друге референце,  пвде се  уабеларнп даје 
преглед задпвпљеоа ппсуављених услпва за избпр у зваоа насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан. 
Ппред уабеле, кпмисија мпже да за свакпг кандидауа, акп уп смаура целисхпдним, напище  свпј 
кпменуар пријаве кандидауа и анализу оегпвих радпва и референци.  Табела је  самп сажеуи преглед 
неппхпдних услпва за испуоеое услпва за избпр, али не замеоује деуаљнију анализу рада и резулуауа 
кандидауа. 

 

Владимир  Щкпрић 

 
Р
Б 

Објављени радови 
-ауупр/и (гпдина), назив, издаваш, ISBN/ISSN, DOI  

 
Категприја 

 
Брпј 

бпдпва 

1.  What do micro firms care about and how do they measure it? The case 
study of two transitional cee countries , A.Jankulovid, V.Škorid, Journal for 
East European Management Studies, 2018  

M23 3 

2.  Performance management system implementation in a southeast european 
transitional country, A.Jankulovid, V.Škorid, Journal for East European 
Management Studies, 2013  

M23 3 

3.  Јankulovic, M. Stamatovic, D. Covic, V. Skoric, 2013, Performance 
management system in sale and distribution: A case of Serbian company, 
LogForum, 9 (3), pp 191-197. 

M24 
Odlukom MNO, 
časopisi koji su 

u WoS a 
nemaju IF, 

računaju se kao 
M53 

1 

4.   Jankulovid, M. Stamatovid, V. Škorid, Influential factors on entrepreneurial 
activity - supports and barriers: The case study of transitional country, The 
Third International Conference REDETE 2014, Banja Luka, april 2014. 

M33 1 

5.  V. Škorid, A. Jankulovid, T. Topolovid, J. Jakovljevid, Performance 
management in micro and small entreprises: Case of Republic of Serbia and 
republic of Srpska, The Third International Conference REDETE 2014, Banja 
Luka, april 2014. 

M33 1 

Укупнп Радпва (5) Бпдпва (9) 

Кандидау има два рада кауегприје М23, два рада кауегприје М33 и један рад кауегприје М53 

 

TT Услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТА у ТТ ппљу да/не наппмена 

Пбавезни услпви из шлана 10. Правилника п избру наставника на УМ 

1 Прпсек пцена са преухпдних суепена суудија већи пд 8  или  ури гпдине 
педагпщкпг искусува у ВЩУ (самп за први избпр у зваое дпценуа) 

ДА 
 

2 Један рад М21а, М21, М22 или М23 из наушне пбласуи за кпју се бира ДА  

3 Присуупнп предаваое - ппзиуивна пцена за кандидауа кпји није у раднпм 
пднпсу на УМ или ппзиуивна пцена рекупра из шлана 4 за кандидауа кпји је 
у раднпм пднпсу на УМ или ппзиуивна пцена анкеуе сууденауа за слушај 
кандидауа са неинуегрисанпг факулуеуа; 

ДА 

 

4 Oдлишнп пцеоен насуавни мауеријал на свим предмеуима кпје предаје, 
укпликп је кандидау у преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу 

/ 
Први избпр 

у 
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на УМ; насуавника 

5 Припрема сууденауа за сууденуска уакмишеоа, за кандидауа кпји је у 
преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу на УМ 

/ 

6 Знаое енглескпг језик а- писани и гпвпрни, на нивпу мпгућнпсуи држаоа 
предаваоа на енглескпм језику. 

ДА 
 

Пбавезни ппсебни услпви  из шлана 4. став  2 Правилника за избпр наставника УМ 

7 Ппзиуивна пцена рекупра  / Први избпр 

Избпрни  ппсебни услпви  из шлана 4. став 5 Правилника (мпра да задпвпљи 2 пд 3) 

8 Ппзиуивна пцена декана  / Први избпр 

 
Кандидау задпвпљава криуеријуме за избпр у зваое дпценуа у ТТ п 
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4 ППДАЦИ П КАНДИДАТУ – ЗПРИЦА ЂУРИЋ 

4.1 БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

1. Име, име једнпг рпдиуеља и презиме: Đurid (Milinko) Zorica 

2. Зваое насуавника (акп ппсупји), дауум избпра и инсуиууција кпја је изврщила избпр (хрпнплпщки 
навесуи и преухпдна зваоа, акп их је билп, са дауумима избпра): 

 нема 

3. Дауум и месуп рпђеоа, адреса: 28.07.1964., Aranđelovac 

4. Садащое заппслеое, прпфесипнални суауус, усуанпва или предузеће: 

 Status quo (zbog nemogudnosti odlaska na strani univerzitet usled korona virusa) 

5. Гпдина уписа и заврщеука пснпвних суудија: 

 1983 

6. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на пснпвним суудијама: 

 Prirodno-matemački fakultel, odsek Turizam, prosečna ocena 8,46, diplomski rad 10 

7. Гпдина уписа и заврщеука магисуарских или масуер суудија: 

 Stečena diploma  je zvanično izjednačen sa master diplomom 

8. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на магисуарским или масуер суудијама: 

9. Наслпв магисуарске или масуер уезе и гпдина пдбране уезе:- 

10. Наслпв дпкупрске дисеруације (дпкупрау је пбавезан за насуавнике): 

 Ekološka održivost poslovanja u turizmu 

11. Факулуеу, универзиуеу и гпдина пдбране дпкупрске дисеруације: 

 Fakultet Tims, Educons Univerzitet, Novi Sad, Program Menadžment i biznis, odbrana 2019. godine 

12. Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву: 

Specijalizacije u oblasti menadžmenta koje su sprovođene od strane poslodavaca u okviru menadžment 
programa za rukovodioce sa obukama: 

 UAE, Abu Dhabi, Ramada Hotel, Wyndham Hotel Group - Wyndham Hotel Group Operations, People 
Development, Count on Me!, Service Culture, I am Ramada, 3 meseca 

 SAD, Royal Caribbean international - Crowd Management; Crises Management & Human Behaviour; 
Hotel and Housekeeping Operations Management; HR Management; Marine Management; 
Performance Assessment; Harassment Policies Prevention; Time Management; Loss Prevention; 
Inventory control; Sales & Marketing; Safety, Security, Health, Sanitation, Environmental, Emergency, 
HACCP/USPH Regulations, 1 godina 

13. Знаое свеуских језика – навпди: шиуа, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, дпбрп, 
задпвпљавајуће 

Engleski - odlično (proficient level) ; Francuski - zadovoljavajude; Ruski – zadovoljavajude; Nemački - osnovno; 

14. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација): 

 Menadžment, Održivo poslovanje i bezbednosti operativni menadžment, Zaštita životne sredine i 
standardi u poslovanju posebno u preduzedima 

4.2   КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

1. 2017- 2020 – Doktorant / Istraživač, Beograd/Novi Sad 
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2. 2016-2017 – Woosong University, Sol Int., Hotel Management Department (SIHOM), Južna Koreja 
Asistent Profesor 

3. 2012 - 2015 – Management Consultant 

a. Hotel Grand, Malta, Gozo– Executive Manager 
b. Hotel Ramada, Abu Dhabi, UAE - Executive Manager & Housekeeper 
c. SL-Team, Beograd-Operations & Sales Development Manager for Hotels 
d. Radisson Blue Hotel, Beograd-Executive Housekeeper (otvaranje hotela) 
e. Arena Link - Project & Operations Manager 

f. FTG travel – Product, Destination and Sales Development Manager 
4. 2012 (sezonski posao) - Hotel Monte Casa, Petrovac, Crna Gora, Executive Manager/Housekeeper 
5. 2011 -2012 - GP Planum/Flight Travel Group, Beograd , Menadžer Turističke agencije 
6. 2007-2011-Royal Caribbean International,Celebrity Cruises, USA 
7. Carnival Cruise Line (jedan ugovor), USA, Assistant Chief Housekeeper/Housekeeping Supervisor 
8. 2005-2007 – HTP Fontana, Vrnjačka banja, Zamenik generalnog direktora za hotelijerstvo 
9. 2003 -2005 - Eurojet, Beograd, Menadžer prodaje i marketinga i organizator putovanja 
10. 1999-2001- Hoteli Dyonisos, Anassa, Amathus (5*) – Kipar, Activity Manager/Entertainer 
11. 1998-1999 i 2001-2003 - Kaktus, Beograd, EAM/Business Development Manager 
12. 1997-1998 - Ugoprogres, Beograd,Pomodnik generalnog direktora (za razvoj hotelijerstva i turizma) 
13. 1992 -1997-Jugoexport, Beograd, Menadžer sektora za razvoj projekata u turizmu i PR Manager 
14. 1992 - HTP Bukovička Banja, Aranđelovac, Pomodnik generalnog direktora 
15. 1989 (Samit), 1990-1991 - Hotel Hyatt Regency, Beograd, Acting Restaurant 

4.3 ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 

 STR Asia, HORES, YUTA 

4.4 ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

4.4.1 Педагпщкп наставнишкп искуствп 

1. 2016, Assistant Professor, Woosong University, Sol International School, SIHOM Department 

4.4.2 Ушещће у настави у свпјству асистента 

 нема 

4.4.3 Предмети 

Svi predmeti predavani su na osnovnim četvorogodišnjim studijama (undergraduate program) na engleskom 
jeziku, Sol International School, Woosong Univerzitet: 

1. Property, Safety & Security Management, SIHOM, Woosong, 2016. 
2. Sales & Marketing, SIHOM, Woosong, 2016. i 2017. 
3. Customer Service & Communication, SIMED, Woosong, 2016. 
4. Strategic Management, SIHOM, Woosong, 2017. 
5. HR Management; SIHOM, Woosong, 2017. 
6. Event Management, SIHOM, Woosong, 2016. 
7. SolSup-Global Leadership & Career Prospects, SIHOM, Woosong, 2016. 
8. Introduction to the tourism & Hospitality Industry, SIHOM, Woosong, 2016. i 2017. 
9. Rooms Division Operations, SIHOM, Woosong, 2016. 
10. Spa Management, SIHOM, Woosong, 2016. 
11. G-Hospitality, Hotel Operations, SIRES, Woosong, 2016. 

4.4.4 Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

02.2016-07.2017., Assistant Professor, Woosong University, Sol International School, SIHOM Department 

Predmeti - navedeno u odeljku 2.4.3. 
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4.4.5 Ментпрства 

1. Брпј менупрсува на масуер суудијама: 0 

2. Менупрсува на дпкупрским дисеруацијама-0 

2.1. (име и презиме дпкупрануа, ужа наушна пбласу дисеруације, факулуеу) 

4.4.6 Ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва 

1. Брпј кпмисија на масуер академским суудијама: 0 

2. Брпј кпмисија на дпкупрским суудијама:  0 

4.4.7 2.4.7 Учбеници 

 нема 

4.4.8 Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл.) 

1. Property, Safety & Security Management, Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
2. Customer Service & Communication; Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
3. Sales & Marketing, Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
4. Event Management, Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
5. Introduction to the Tourism & Hospitality Industry, Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
6. Rooms Division Operations, Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
7. Spa Management; Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
8. Hotel Operations; Zorica Đurid, 2016, Woosong University 
9. SolSup-Global Leadership & Career Prospects, Zorica Đurid, 2016, Woosong University 

4.5 НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА УНИВЕРЗИТЕТА, ПЕДАГПШКИХ И НАУЧНИХ    
АСПЦИЈАЦИЈА 

1. Priznanje i nagrada sa uspešan rad od strane Woosong univerzita 
2. Nagrada od strane studenata (Woosong univerzit) 

4.6 ПСТАЛП 

Nastavni materijal ocenjen najvišom ocenom 5 (odličan), od strane komisije Woosong univerziteta za ocenu 
rada i kvaliteta nastavnog materijala profesora; prosečna ocena studenata za sve predmete 4, 39 

4.7 ПРЕГЛЕД ДПСАДАШОЕГ НАУЧНПГ И СТРУЧНПГ РАДА 

Унеуи референце пп оихпвим кауегпријама дефинисаним у Правилнику п ппступку и нашину 
вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу наушнпистраживашких резултата истраживаша, кпје је 
дпнелп Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја. 

При навпђеоу референци кандидау је дужан да прпуши наведени Правилник и да наведене референце 
усклади са криуеријумима наведеним за сваку кауегприју наушних публикација наведених у Правилнику 
и да наведе све релевануне ппдауке за уу референцу  

Укпликп сте дп сада имали зваое наставника универзитета, ппсебнп наведите Ваще референце пре 
ппследоег избпр у зваое, а ппсебнп у перипду пд ппследоег избпра у зваое. 

4.7.1 Мпнпграфије међунарпднпг знашаја (М11 и М12): 

 нема 

4.7.2 Пстале референце категприја М10 (М13 – М18): 

 нема 
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4.7.3 Мпнпграфија наципналнпг знашаја (М41 и М42): 

 нема 

4.7.4 Пстале референце категприје М40 (М43 – М49) 

 нема 

Универзиуеу Меурппплиуан Пријава на кпнкурс 

4.7.5 Радпви пбјављени у наушним шаспписима међунарпднпг знашаја (М21а, М21, 
М22, М23, М24): 

 нема 

4.7.6 Пстале референце категприја М20 (М25 – М29) 

 нема 

4.7.7 Радпви и предаваоа пп ппзиву у збпрницима међунарпдних наушних скуппва 
(М30) 

1. Djuric, Z. (2016). Standardi poslovanja hotelskog domadinstva kao faktor kvaliteta usluge u hotelima 
visokih kategorija, U: HotelLink, Zbornik radova sa šestog međunarodnog kongresa HOTELPLAN 2016, 
Beograd, 17 (27-28), 264-276, M31 

4.7.8 Радпви у шаспписима наципналнпг знашаја (М50) 

1. Đuric, Z. (2018). Mogudnosti i izazovi očuvanja životne sredine u turizmu i hotelijerstvu, Poslovna 
ekonomija, 22(1), 205-225, M51 

2. Đuric, Z. (2018). Značaj komunikacije putem društvenih mreža u hotelijerstvu, TimsActa, Vol.12, No.1, 
65-74, M52 

4.7.9 2.7.9 Радпви и предаваоа пп ппзиву у збпрницима скуппва наципналнпг 
знашаја (М60) 

 нема 

4.7.10 Пдбраоена дпктпрска дисертација кандидата (М70) 

Назив дисеруације, наушну пдбласу дисеруације, факулуеу, универзиуеу, менупр и гпдина пдбране 
дисеруације 

 Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu, Menadžment i bisnis - Održivo poslovanje, Fakultet 
Tims, Educons Univerzitet, Novi Sad, mentor- dr. Milan Nešid, 2019 

4.7.11 Технишка рещеоа (М80) 

 нема 

4.7.12 Патенти (М90) 

 нема 

4.7.13 Изведена дела, награде, студије, излпжбе итд (М100) 

 нема 

4.7.14  Друщтвене науке: креираоа и анализа ефеката jавних пплитика (М120) 

 нема 
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4.8 УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

1. Nacionalna strategija razvoja turizma, Ministarstvo turizma i TOS, član projekta, 1997-1998 
2. Kategorizacija hotelskih objekata, Ministarstvo turizma, član projekta, 1997-1998 
3. Razvoj hotelskog lanaca, Hyatt Regency Hotel i Yugoexport korporacija, vođa projekta, 1992-1994 

4.9 ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

1. Predavanja u srednjim školama u Južnoj Koreji pod pokroviteljstvom Woosong Univerziteta 
2. Član komiteta za saradnju sa stranim univerzitetima (Woosong Univerzitet) 
3. Član marketinškog tima Woososng univerziteta (regrutacija stranih studenata i prezentacije 

univerziteta na raznim javnim nastupima) 
4. Organizacija i vođenje studentskih klubova, takmičenja i stručnih putovanja (Woosong Univerzitet) 
5. Član komisije za ocenjivanje timskih takmičenja studenata na Woosong Univerzitetu 
6. Član odbora za razvoj i ocenu edukativnih programa, kurikuluma i predmeta (turizam i hotelijerstvo) 
7. Član komisije za saradnju sa privredom i organizaciju interšipa za studente 

4.10 МПТИВ КПНКУРИСАОА 

Poštovani, 

Želela bih prvo da naglasim da sam izuzetno motivisivana da postanem deo Vašeg tima i radim na 
unapredjenju obrazovanja i razvoja vašeg univerziteta i nastavim svoju karijeru u Srbiji. Smatram da vaš 
Univerzitet ima izuzetan potencijal za razvoj, da ste okrenuti inovacijama i unapređenju obrazovanja, 
internacionalizaciji, što odgovara mojim ličnim afinitetima jer bih time mogla da objedinim svoje najbolje 
veštine, kao i da predajem stručne predmete i na engleskom jeziku. 

Radedi u stranom univerzitetu, gde je najvedi deo mojih radnih zadataka pored predavanja bio vezan za razvoj 
aktivnosti, edukatitivnih programa, poboljšanje ugleda i prihoda Univerziteta, sebe sam u potpunosti pronašla 
u ovoj oblasti, što je rezultiralo mojim daljim usavršavanjem i intenzivnim istraživanjem i učenjem na fakultetu 
na doktorskim studijama poslednjih godina. Napominjem da je moja doktorska disertacija visoko ocenjena od 
strane stručne komisije, sa inovativnim naučnim dostignudem u toj oblasti i da je jedina disertacija u Srbiji koja 
se bavila isključivo tom tematikom. Želela bih da pod afiliacijom vašeg univerziteta objavim svoje radove u 
poznatim svetskim stručnim časopisima, koji su u pripremi,zbog čega mi je i neophodna saradnja i angažovanje 
na univerzitetu. 

Moje radno i istraživačko iskustvo donelo mi je i odlično poznavanje menadžmenta, operativnog menadžmenta 
i održivog razvoja u poslovanju preduzeda (poznate internacionalne kompanije), standarda poslovanja 
(ISO,EMS,OSHA), trendova, kao i edukativnih potreba. Svojim iskustvom i znanjem mogla bih da dam doprinos 
u različitim oblastima u radu Vašeg univerziteta poput: 

 razvoja i uspostavljanja saradnje sa stranim univerzitetima, privredom i stranim kompanijama 

 učestvovanje u planiranju, unapređenju, razvoju studijskih programa uključujudi i nove studijske 
programe 

 vođenje aktivnosti,prezentacija radi povedanja ugleda Univerziteta,kao i na razvoju 
veština,preduzetničnog duha kod studenata uključujudi i zapošljavanje studenata(bolji rejting, vedi 
broj studenata, a time i vedi prihodi) 

 donošenje i učešde u projektima uključujudi I konsalting 

 planiranje i implementiranje dodatnih kurseva i trening programa na srpskom i engleskom jeziku 

Izuzetno sam odgovorna, vredna, prijatna i inovativna osoba, profesionalna i posvedena u radu sa studentima, 
usmerena na rezultate, kao i timski i profitno orijentisana. Posedujem izuzetno razvijene komunikacijske, 
prezentacijske, predavačke i organizacione veštine. 

Nadam se da de mi biti pružena šansa da postanem deo Vašeg tima. 

S poštovanjem 

Zorica Đurid 
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4.11 ПРЕППРУКЕ 
 -Doc. dr. Jasna Potočnik Topler, Univerzitet u Mariboru (član komisije za odbranu disertacije), e-mail: 

jasna.potocnik1@um.si - Prof. dr. Vesna Miskovic-Stankovic, Tehnološko-metalurški fakultet, Katedra 
za fizičku hemiju i elektrohemiju, Beograd, e-mail: vesna.miskovicstankovic@gmail.com 

 Prof. dr. Violeta Zubanov, Tims, e-mail: violeta.zubanov@tims.edu.rs 

 Doc. dr. Srđan Miloševid, Tims, e-mail: srdjan.milosevic@tims.edu.rs 

 Prof. Dr. Ljiljana Kosar, Viša hotelijska škola, e-mail: ljiljana.kosar@gmail.com 

 Lektor, Svetlana –Milivojevid Petrovid,Filološki fakultet,Katedra za engleski jezik, e-mail: 
svetmp@gmail.com 

 *Takođe preporuke sa Woosong Univerziteta mogu biti dostavljene(sa kontakt adresama), kao i 
pisane preporuke od poslodavaca 

4.12 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

У складу са шланпм 10. и шланпм 4. Правилника за избпр насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, а 
на пснпва пријаве кандидауи и увидпм у прилпжене радпве и друге референце,  пвде се  уабеларнп даје 
преглед задпвпљеоа ппсуављених услпва за избпр у зваоа насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан. 
Ппред уабеле, кпмисија мпже да за свакпг кандидауа, акп уп смаура целисхпдним, напище  свпј 
кпменуар пријаве кандидауа и анализу оегпвих радпва и референци.  Табела је  самп сажеуи преглед 
неппхпдних услпва за испуоеое услпва за избпр, али не замеоује деуаљнију анализу рада и резулуауа 
кандидауа. 

 

Зприца Ђурић 

 
РБ 

Објављени радови 
-ауупр/и (гпдина), назив, издаваш, ISBN/ISSN, DOI  

 
Категприја 

 
Брпј бпдпва 

1.  Djuric, Z. (2016). Standardi poslovanja hotelskog domadinstva kao faktor 
kvaliteta usluge u hotelima visokih kategorija, U: HotelLink, Zbornik 
radova sa šestog međunarodnog kongresa HOTELPLAN 2016, Beograd, 
17 (27-28), 264-276,  

М31 - 
Недпсуаје 

Ппуврда да је 
рад пп ппзиву 

М33 

1 

2.  Đuric, Z. (2018). Mogudnosti i izazovi očuvanja životne sredine u turizmu 
i hotelijerstvu, Poslovna ekonomija, 22(1), 205-225  

M52 1.5 

3.  Đuric, Z. (2018). Značaj komunikacije putem društvenih mreža u 
hotelijerstvu, TИМС Acta, Vol.12, No.1, 65-74  

M52 1.5 

Укупнп Радпва (3) Бпдпва (4) 

 

TT Услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТА у ТТ ппљу да/не наппмена 

Пбавезни услпви из шлана 10. Правилника п избру наставника на УМ 

1 Прпсек пцена са преухпдних суепена суудија већи пд 8  или  ури гпдине 
педагпщкпг искусува у ВЩУ (самп за први избпр у зваое дпценуа) 

ДА 
 

2 Један рад М21а, М21, М22 или М23 из наушне пбласуи за кпју се бира НЕ  

3 Присуупнп предаваое - ппзиуивна пцена за кандидауа кпји није у раднпм 
пднпсу на УМ или ппзиуивна пцена рекупра из шлана 4 за кандидауа кпји је у 
раднпм пднпсу на УМ или ппзиуивна пцена анкеуе сууденауа за слушај 
кандидауа са неинуегрисанпг факулуеуа; 

НЕ 

Није 
пдржанп 

присуупнп 
предаваое 

4 Oдлишнп пцеоен насуавни мауеријал на свим предмеуима кпје предаје, 
укпликп је кандидау у преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу 
на УМ; 

/ 
Први избпр 

5 Припрема сууденауа за сууденуска уакмишеоа, за кандидауа кпји је у 
преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу на УМ 

/ 
Први избпр 

6 Знаое енглескпг језик а- писани и гпвпрни, на нивпу мпгућнпсуи држаоа ДА  

mailto:svetmp@gmail.com
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предаваоа на енглескпм језику. 

Пбавезни ппсебни услпви  из шлана 4. став  2 Правилника за избпр наставника УМ 

7 Ппзиуивна пцена рекупра  / Први избпр 

Избпрни  ппсебни услпви  из шлана 4. став 5 Правилника (мпра да задпвпљи 2 пд 3) 

8 Ппзиуивна пцена декана  / Први избпр 

 
Какп кандидау нема бар један рад кауегприје М21-М23, пн не задпвпљава услпве за избпр у зваое 
дпценуа  у ТТ ппљу. 
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5 ППДАЦИ П КАНДИДАТУ – ИГПР ЛАВРНИЋ 

5.1 БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

1.   Име, име једнпг рпдиуеља и презиме:  

             Игпр (Милан) Лаврнић 

2.  Зваое насуавника (акп ппсупји), дауум избпра и инсуиууција кпја је изврщила избпр (навесуи и 
преухпдна зваоа, акп их је билп, са дауумима избпра):     

       Дпцену за Меначмену и бизнис, Виспка щкпла академских суудија „Дпсиуеј“ Бепград 

3.  Дауум и месуп рпђеоа, адреса: :  

            09.11.1969. Винкпвци, Република Хрвауска 

4.  Садащое заппслеое, прпфесипнални суауус, усуанпва или предузеће: 

              Дирекупр, Нпрух Карупн дпп, и дпцену Виспка щкпла академских суудија „Дпсиуеј“ 

5.  Гпдина уписа и заврщеука пснпвних суудија: 

             2002 – 2006 

6.  Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на пснпвним суудијама: 

             Прпизвпдни меначмену, Технишки Факулуеуе Зреоанин, Универзиуеу у Нпвпм Саду.  

             Псуварен успех 7,12 јер сам заврщавап из раднпг пднпса. 

7.  Гпдина уписа и заврщеука магисуарских или масуер суудија: 

           2007 – 2010 

8. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на магисуарским или масуер суудијама: 

      Ппслпвне кпмуникације, Технишки Факулуеу Зреоанин, Универзиуеу у Нпвпм Саду. 

      Псуварен успех 8,93. 

9.  Наслпв магисуарске или масуер уезе и гпдина пдбране уезе: 

    „Ууицај прганизаципне кулууре на прганизаципну климу С-Лизинга Србија.“ 

    Менупр Сајферу др.Звпнкп 

    Диплпмирани меначер ппслпвних кпмуникација – Масуер. 

10. Наслпв дпкупрске дисеруације (дпкупрау је пбавезан за насуавнике): 

             „Утицај вищег меначмента на развпј мпдела енергетске независнпсти предузећа у                
циљу смаоеоа ризика пд ппследица спларнпг удара.“ 

11. Факулуеу, универзиуеу и гпдина пдбране дпкупрске дисеруације: 

Универзиуеу Сингидунум, Технишки Факулуеу, Смер Инжеоерски сисуеми у меначменуу. Дисеруација 
пдбраоена у Пкупбру 2019. гпдине прпсек 10,00 

12. Пбразпваое суешенп у виспкпм пбразпваоу (зваое) : 

               Дпкупр наука - инжеоерскпг меначменуа. 

13. Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву: 

 

14. Знаое свеуских језика – навпди: шиуа, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, дпбрп, 
задпвпљавајуће 

             Енглески језик уешнп гпвприм и дпбрп пищем, Руски језик ппшеуни нивп. 

15. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација): 
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              Кпнуинуиранп ппслпваое предузећа и Ппправак пд кауасурпфа, Управљаое ризицима у 
прпјекуима и пперауивним ризицима. 

5.2   КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

Инсуиууција Трајаое (пд-дп) Зваое 

Нпрух карупн дпп  Април 2014 – данас 
Дирекупр (руска фабрика карупна у 
изградои) 

 С-Лизинг Србија  Дец.2008. – феб.2013. Рукпвпдилац кпрппреју пдељеоа. 

Кредиу Агрикпл Лизинг 
Србија 

 Мај 2008. – нпв.2008. Регипнални меначер за Впјвпдину. 

Марфин Банка Србија  Нпв.2006.  - апр. 2008. Дирекупр ппслпвне мреже банке. 

Фплкс Банка Србија  Јул 2005. – пку.2006. Регипнални меначер за Впјвпдину. 

Прп Кредиу Банка Србија  Април 2003 – јун 2005. Сенипр кредиуни службеник. 

Кер-Инуернещинал 
Аусуралија   (НВП Србија) 

Нпв. 2001- Феб.2003. В.Д. Прпјеку меначера. 

ИРЦ САД  (НВП Србија) Јан. 1999 – пку.2001. Асисуену Прпграм меначера. 

ИМ Щведска (НВП Србија) Сепу. 1997 – јан.1999. Прпчеку пфисер. 

 

5.3 ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 

Инжеоерска кпмпра Србије пд 20102 гпдине. 

5.4 ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

 Предаваоа п Лизингу, Универзиуеу Сингидунум 2010-2012 два пууа гпдищое. 

 Април 2020 па дп сада,Вискпа щкпла академских суудија „Дпсиуеј“. 

А.  Претхпдни наставни рад (пре рада на факулуеуу где сада радиуе): 

1. Предмеуи кпје је кандидау евенууалнп предавап, фпнд шаспва, гпдина суудија и суудијски прпграм 
предмеуа, и щкплске гпдине у кпјпј је предмеу држан) 

 Лизинг пракуишни деп са вежбама на Универзиуеуу Сингидунум. 

2. Педагпщкп  насуавнишкп искусувп (наведиуе пд кпје гпдине суе ангажпвани у насуави, у кпм зваоу, и 
назив факулуеуа и универзиуеуа): 

 Дпцену за Меначмену и Бизнис Виспка щкпла академских судудија Дпсиуеј Бепград.. 

3. Ушещће у насуави у свпјсуву асисуенуа (навесуи гпдине,  наушну пбласу, факулуеу) 

 нема 

     Б.  Садащои наставни рад (за избпр у вища насуавна зваоа – ванредни прпфеспр и редпвни 
прпфеспр) 

1. Назив предмеуа, гпдина суудија и фпнд шаспва и суудијски прпграм (пп један у реду): 

2. Рукпвпђеое – менупрсувп, специјалисуишких радпва, магисуарских  и масуер уеза (навесуи брпј уеза):  

3. Рукпвпђеое – менупрсувп дпкупрских дисеруација (име и презиме дпкупрануа, ужа наушна пбласу и 
наслпв дисеруације): 

 нема 
4. Извпђеое насуаве на универзиуеуима ван земље (назив универзиуеуа, назив предмеуа, гпдина): 
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 нема 

5. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалисуишких радпва, магисуарских уеза и 
дпкупрских дисеруација (брпј пдбрана): 

6. Учбеници (наслпв, ауупри, гпдина издаваоа, издаваш): 

 нема 

7. Друга дидакуишка средсува (прирушници, скрипуе и сл. – наслпв,  ауупр, гпдина издаваоа, издаваш): 

 нема 

5.5 НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА УНИВЕРЗИТЕТА, ПЕДАГПШКИХ И НАУЧНИХ    
АСПЦИЈАЦИЈА 

 нема 

5.6 ПСТАЛП 

 нема 

5.7 ПРЕГЛЕД ДПСАДАШОЕГ НАУЧНПГ И СТРУЧНПГ РАДА 

Унеуи референце пп оихпвим кауегпријама дефинисаним у Правилнику п ппступку и нашину 
вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу наушнпистраживашких резултата истраживаша, кпје је 
дпнелп Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја. 

При навпђеоу референци кандидау је дужан да прпуши наведени Правилник и да наведене референце 
усклади са криуеријумима наведеним за сваку кауегприју наушних публикација наведених у Правилнику 
и да наведе све релевануне ппдауке за уу референцу  

Укпликп сте дп сада имали зваое наставника универзитета, ппсебнп наведите Ваще референце пре 
ппследоег избпр у зваое, а ппсебнп у перипду пд ппследоег избпра у зваое. 

 

М20 – РАДПВИ ПБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСППИСИМА МЕЂУНАРПДНПГ ЗНАЧАЈА  

1. ВИДУКА Д., ДРАГИЋЕВИЋ М., БАЩИЋ А., ВИДУКА Б., ЛАВРНИЋ И., „ИНЖЕОЕРСТВП 21. ВЕКА 

ППСМАТРАНП КРПЗ ИЗАЗПВ КПМПЈУТЕРСКПГ ПКА“, ТЕХНИШКИ ВЈЕСННИК, 2017; ИССН 1330-
3651, ДПИ БРПЈ 10.17559/ТВ-20140624084534; ВПЛ 24 СУПЛ.1. 

М23 

2. ВИДУКА Д., ЛАВРНИЋ И., БАЩИЋ А., „ КПМПАРАТИВНА СТУДИЈА БАЗИРАНА НА МАМБУ 

(MAMBO) ПТВПРЕНПМ СИСТЕМУ ЗА УРЕЂИВАОЕ САДРЖАЈА (OPEN SOURCE CONTENT 

MANAGEMENT SYSTEMS) И ОЕГПВПЈ АЛАТКИ ЧПМЛИ (JOOMLA) И ЕЛКСИСУ (ELXIS)“; 
МЕЂУНАРПДНИ ЖУРНАЛ КПМПЈУТЕРСКИХ НАУКА (INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER 

SCIENCE- IJCSI),2013; ИССН:1694-0814; ВПЛ.10;5. 

М23/24 

3. 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; 

М23/24  

3  Референце кауегприје М30 – Радпви у збпрницима међунарпдних наушних скуппва: 

           

М30 – ЗБПРНИЦИ МЕЂУНАРПДНИХ НАУЧНИХ СКУППВА  

1. БАЩИЋ А, МУЩКАТИРПВИЋ – ЗЕКИЋ Т., ВИДУКА Д., ЛАВРНИЋ И., „УПРАВЉАОЕ 

РИЗИКПМ ПП СТАНДАРДУ ИСП 31000 У ПРУЖАОУ ТЕЛЕКПМУНИКАЦИПНИХ УСЛУГА“
 МЕЂУНАРПДНА НАУШНА КПНФЕРЕНЦИЈА ЕУРПБРЕНД 2013, ЗРЕОАНИН, ИСБН 

978-86-88065-27-6; 

М31 

2. ЛАВРНИЋ И., МАРИНПВИЋ М., ППППВИЋ М., АНДРИЋ ГУЩАВАЦ Б, „ЕКПЛПЩКИ 

УТИЦАЈ СПЛАРНПГ УДАРА; СТУДИЈА СЛУШАЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, МЕЂУНАРПДНА 
М33 
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КПНФЕРЕНЦИЈА ПРГАНИЗАЦИПНИХ НАУКА И РАЗВПЈА 2018, ППРТПРПЖ, СЛПВЕНИЈА, 
ИСБН 978-961-286-146-9. 

3. ЛАВРНИЋ И., МАРИНПВИЋ М., ППППВИЋ М., АНДРИЋ ГУЩАВАЦ Б., „СПЛАРНИ 

УДАР И НИВП СВЕСТИ; СТУДИЈА СЛУШАЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, МЕЂУНАРПДНА НАУШНА 

КПНФЕРЕНЦИЈА СИМППИС (SYM- OP-IS), 2017, ЗЛАТИБПР, ИСБН 978-86-7488-135-4 

М33 

4. ВИДУКА Д.,ЛАВРНИЋ И., БАЩИЋ А., АНАЛИЗА ППТЕНЦИЈАЛНИХ МЕХАНИЗАМА ЗА 

МЕРЕОЕ -НАЈПППУЛАРНИЈИ ПТВПРЕНИ ВЕБ МЕНАЧЕРИ САДРЖАЈА. МЕЂУНАРПДНА 

КПНФЕРЕНЦИЈА СИНТЕЗА 2017, ИСБН 978-86-7912-657-3 

М33 

5. ЛАВРНИЋ И., ВИДУКА Д., „КПНТИНУИРАНП ППСЛПВАОЕ И ПППРАВАК ПД 

КАТАСТРПФА И ИЗАЗПВ СПЛАРНПГ УДАРА НА СРБИЈУ“, МЕЂУНАРПДНА КПНФЕРЕНЦИЈА 

СИНТЕЗА 2014, БЕПГРАД, ДПИ 10.15308/SINTEZA-2014-635-641. 

М33 

6. БАЩИЋ А., ПАНАЈПТПВИЋ Б., ВИДУКА Д., ЛАВРНИЋ И., „КПНЦЕПТ РИСК ПРПЦЕНЕ И 

НПВИ 

ПРИСТУП ДИРЕКТИВАМА“, КПНФЕРЕНЦИЈА ПРИМЕОЕНПГ ИНТЕРНЕТА И 

ИНФПРМАЦИПНИХ ТЕХНПЛПГИЈА 2013, ЗРЕОАНИН, ИСБН 978-86-7672-211-21. 

М33 

 

4.  Референце кауегприје М40 – Наципналне  мпнпграфије, уемауски бпрници,: 

 

5.  Референце кауегприје М50 – Радпви у шаспписима наципналнпг знашаја: 

  

М50 – ЧАСППИСИ НАЦИПНАЛНПГ ЗНАЧАЈА  

1. ВИДУКА Д.,БАЩИЋ А., ЛАВРНИЋ И., „КЛАУД КПМПЈУТИНГ (CLOUD COMPUTING) КАП 

ППТЕНЦИЈАЛНП РЕЩЕОЕ У ЕЛЕКТРПНСКПМ ППСЛПВАОУ“, ШАСППИС БИЗИНФП 08, ВИСПКА 

ППСЛПВНА ЩКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ 2013, ИСНН 2217-2769. 

М53 

2. ВИДУКА Д., БАЩИЋ А., ЛАВРНИЋ И., „БЕЗБЕДНПСНИ ИЗАЗПВИ ЗА ДЕЦУ НА ИНТЕРНЕТУ“, 
СРПСКИ ЖУРНАЛ ЗА ИНЖЕОЕРСТВП И МЕНАЧМЕНТ, 2018, БЕПГРАД, УДК 004.738.5.056-
053.2. 

М54 

 

6.  Референце кауегприје М60 – Радпви у збпрницима скуппва наципналнпг знашаја: 

М60 – ЗБПРНИЦИ СКУППВА НАЦИПНАЛНПГ ЗНАЧАЈА  

1. ВИДУКА Д., ЛАВРНИЋ И., БАЩИЋ А.; „ПЕЈ ПАЛ (PAY PAL) И ОЕГПВА УППТРЕБА У СРБИЈИ“, 
КПНФЕРЕНЦИЈА МРЕЖА 2013, ВАЉЕВП, ИСБН 978-86-7912-477-7. 

М63 
 

7.  Референце кауегприје М70 – Пдбраоена дпкупрска дисеруација и масуер/магисуарскпг рада 
кандидауа  

М70 – МАГИСТАРСКЕ И ДПКТПРСКЕ ТЕЗЕ  

1. УТИЦАЈ ПРГАНИЗАЦИПНЕ КУЛТУРЕ НА ПРГАНИЗАЦИПНУ КЛИМУ С-ЛИЗИНГА СРБИЈА. 
МЕНТПР САЈФЕРТ ДР.ЗВПНКП. МАСТЕР РАД - ТЕХНИШКИ ФАКУЛТЕТ ЗРЕОАНИН. У.Н.С. 

М70 

2. УТИЦАЈ ВИЩЕГ МЕНАЧМЕНТА НА РАЗВПЈ МПДЕЛА ЕНЕРГЕТСКЕ НЕЗАВИСНПСТИ ПРЕДУЗЕЋА У 

ЦИЉУ СМАОЕОА РИЗИКА ПД ППСЛЕДИЦА СПЛАРНПГ УДАРА., ДПКТПРСКА ДИСЕРТАЦИЈА, МЕНТПР 

ПРПФ.ДР. ПРЕДРАГ ППППВИЋ, УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ БЕПГРАД 

М70 

 

8. Референце кауегприје М80 – Технишка и развпјна рещеоа 

 нема 

9.  Референце кауегприје М90 – Пауенуи, уесупви 

 нема 

10.  Индекс кпмпететнпсти – Преглед брпја ппена пп кауегпријама према Правилнику п ппсуупку и 
нашину вреднпваоа, и квануиуауивнпм исказиваоу наушнписураживашких резулуауа 
исураживаша. Ппсебнп навесуи упкпм целе каријере, а ппсебнп, пдппследоег избпра у зваое 
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насуавника 

Наппмена: Кауегпризације радпва приказана у пвпм ппглављу је дауа пд суране кандидауа. 

5.8 УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

 ИМ – Щведска хуманиуарна прганизација Нпви Сад, Прпјекау Ин кајнд гранупва 1997-1999, 
финансиранп пд суране щведске Владе. 

 Међунарпдни Кпмиуеу Спаса (ИРЦ) Америшка хуманиуарна прганизација ,два прпјекуа Ин кајнд 
грану (УНХЦР) и прпјекау ппмпћи угрпженим пд ппплава 1999 -2001(ЕЦП). 

 Кер Инуернещинал, Аусуралијска хуманиуарна прганизација, Три прпјекуа, прпјекау спцијалнп 
угрпженим кауегпријама (ЕЦП) у р.Србији, прпјекау набавке пруппедских ппмагала  рауним впјним 
инвалидима (француска Влада) и прпјекау ппмпћи угрпженим пд ппплаве (ЕЦП). 

 Прпјекау лансираоа бренда Вплкс Банке у Впјвпдини 2005-2006. 

 Прпјекуа реинжеоеринга мреже филијала Марфин Банке Бепград 2006 -2008. 

 Прпјекау изградое фабрике карупна фирме Нпрух Карупн дпп Бепград у Јагпдини, у засупју 2014 – 
дп сада. 

5.9 ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

 нема 
 

5.10 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

У складу са шланпм 10. и шланпм 4. Правилника за избпр насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, а 
на пснпва пријаве кандидауи и увидпм у прилпжене радпве и друге референце,  пвде се  уабеларнп даје 
преглед задпвпљеоа ппсуављених услпва за избпр у зваоа насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан. 
Ппред уабеле, кпмисија мпже да за свакпг кандидауа, акп уп смаура целисхпдним, напище  свпј 
кпменуар пријаве кандидауа и анализу оегпвих радпва и референци.  Табела је  самп сажеуи преглед 
неппхпдних услпва за испуоеое услпва за избпр, али не замеоује деуаљнију анализу рада и резулуауа 
кандидауа. 

 

Игпр Лавринић 

 
РБ 

Објављени радови 
-ауупр/и (гпдина), назив, издаваш, ISBN/ISSN, DOI  

 
Категприја 

 
Брпј бпдпва 

1.  Видука Д., Драгићевић М., Бащић А., Видука Б., Лаврнић И., 
„Инжеоерсувп 21. века ппсмауранп крпз изазпв кпмпјууерскпг пка“, 
Технишки Вјеснник, 2017; ИССН 1330-3651, ДПИ брпј 10.17559/ТВ-
20140624084534; Впл 24 супл.1. 

М23 3 

2.  Видука Д., Лаврнић И., Бащић А., „Кпмпарауивна суудија базирана 
на Мамбу (Mambo) пувпренпм сисуему за уређиваое садржаја 
(Open Source Content Management Systems) и оегпвпј алауки Чпмли 
(Joomla) и Елксису (Elxis)“; Међунарпдни журнал кпмпјууерских 
наука (International Journal of Computer Science- IJCSI),2013; 
ИССН:1694-0814; Впл.10;5. 

M23/24 
Без 

кауегпризације 
 

3.  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; 

М23/24 
Рад је на ESCI 
лисуи, 
Пдлукпм МНП, 
шаспписи кпји 
су у WoS а 
немају IF, 
рашунају се кап 

1 
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Сурукуура радпва М23 – 1 рад, М31-1 рад, М33-5 радпва, М52 – 2 рада, М54 – 1 рад и М63 – 1 рад 

 

TT Услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТА у ТТ ппљу да/не наппмена 

Пбавезни услпви из шлана 10. Правилника п избру наставника на УМ 

1 Прпсек пцена са преухпдних суепена суудија већи пд 8  или  ури гпдине 
педагпщкпг искусува у ВЩУ (самп за први избпр у зваое дпценуа) 

ДА  
 

2 Један рад М21а, М21, М22 или М23 из наушне пбласуи за кпју се бира ДА  

3 Присуупнп предаваое - ппзиуивна пцена за кандидауа кпји није у 
раднпм пднпсу на УМ или ппзиуивна пцена рекупра из шлана 4 за 
кандидауа кпји је у раднпм пднпсу на УМ или ппзиуивна пцена анкеуе 
сууденауа за слушај кандидауа са неинуегрисанпг факулуеуа; 

НЕ 

Није пдржанп 
присуупнп 
предаваое 

4 Oдлишнп пцеоен насуавни мауеријал на свим предмеуима кпје 
предаје, укпликп је кандидау у преухпднпм избпрнпм перипду бип у 
раднпм пднпсу на УМ; 

/ Први избпр у 
наусавника на 

УМ 5 Припрема сууденауа за сууденуска уакмишеоа, за кандидауа кпји је у 
преухпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу на УМ 

/ 

6 Знаое енглескпг језик а- писани и гпвпрни, на нивпу мпгућнпсуи 
држаоа предаваоа на енглескпм језику. 

ДА 
 

М53 

4.  Бащић А, Мущкауирпвић – Зекић Т., Видука Д., Лаврнић И., 
„Управљаое ризикпм пп суандарду ИСП 31000 у пружаоу 
уелекпмуникаципних услуга“ Међунарпдна наушна 
кпнференција Еурпбренд 2013, Зреоанин, ИСБН 978-86-88065-27-6; 

М31 3,5 

5.  Лаврнић И., Маринпвић М., Ппппвић М., Андрић Гущавац Б, 
„Екплпщки ууицај спларнпг удара; Суудија слушаја Република 
Србија“, Међунарпдна кпнференција прганизаципних наука и 
развпја 2018, Ппрупрпж, Слпвенија, ИСБН 978-961-286-146-9. 

М33 1 

6.  Лаврнић И., Маринпвић М., Ппппвић М., Андрић Гущавац Б., 
„Спларни удар и нивп свесуи; Суудија слушаја Република Србија“, 
Међунарпдна наушна кпнференција СИМППИС (SYM- OP-IS), 2017, 
Злауибпр, ИСБН 978-86-7488-135-4 

М33 1 

7.  Видука Д.,Лаврнић И., Бащић А., Анализа ппуенцијалних 
механизама за мереое -најпппуларнији пувпрени веб меначери 
садржаја. Међунарпдна кпнференција Синуеза 2017, ИСБН 978-86-
7912-657-3 

М33 1 

8.  Лаврнић И., Видука Д., „Кпнуинуиранп ппслпваое и ппправак пд 
кауасурпфа и изазпв спларнпг удара на Србију“, Међунарпдна 
кпнференција Синуеза 2014, Бепград, ДПИ 10.15308/SInteZa-2014-
635-641. 

М33 1 

9.  Бащић А., Панајпупвић Б., Видука Д., Лаврнић И., „Кпнцепу риск 
прпцене и нпви присууп дирекуивама“, Кпнференција примеоенпг 
инуернеуа и инфпрмаципних уехнплпгија 2013, Зреоанин, ИСБН 
978-86-7672-211-21. 

М33 1 

10.  Видука Д.,Бащић А., Лаврнић И., „Клауд кпмпјууинг (Cloud 
computing) кап ппуенцијалнп рещеое у елекурпнскпм ппслпваоу“, 
Шасппис Бизинфп 08, Виспка ппслпвна щкпла сурукпвних суудија 
Блаце 2013, ИСНН 2217-2769 

М53 1 

11.  Видука Д., Бащић А., Лаврнић И., „Безбеднпсни изазпви за децу на 
инуернеуу“, Српски журнал за инжеоерсувп и меначмену, 2018, 
Бепград, УДК 004.738.5.056-053.2. 

М54 0,2 

12.  Видука Д., Лаврнић И., Бащић А.; „Пеј Пал (Pay Pal) и оегпва 
уппуреба у Србији“, Кпнференција Мрежа 2013, Ваљевп, ИСБН 978-
86-7912-477-7. 

М63 0,5 

Укупнп Радпва (11) Бпдпва (14.2) 
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Пбавезни ппсебни услпви  из шлана 4. став  2 Правилника за избпр наставника УМ 

7 Ппзиуивна пцена рекупра  / Први избпр 

Избпрни  ппсебни услпви  из шлана 4. став 5 Правилника (мпра да задпвпљи 2 пд 3) 

8 Ппзиуивна пцена декана  / Први избпр 

 

Кандидау задпвпљава криуеријуме за избпр у зваое дпценуа, аккп пдржи успещнп присуупнп 
предаваое. 
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6 МИШЉЕОЕ П  ИСПУОЕОУ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ  
КАНДИДАТА 

 др Александар Јанкулпвић је дп сада у два избпрна перипда пд пп пеу гпдина предавап на 
суудијскпм прпграму Индусуријски и ппераципни меначмену на Универзиуеуу Меурппплиуан. 
Оегпва насуава, кап и припремљени насуавни мауеријали, пцеоивани су са пдлишним пценама 
и пд суране инуерне кпнурпле квалиуеуа -  рецензенауа, и пд суране сууденауа.  У преухпднпм 
избпрнпм перипду кандидау није пбјавип мнпгп радпва, али је имап некпликп радпва виспке 
кауегприје:  Два рада кауегприја М21, један рад кауегприје  М23 и један  рад кауегприје М42. 
Није ушесувпвап ни у једнпм наушнписураживашкпм ниуи пбразпвнпм прпјекуу, али је ушесувпвап 
у припреми некпликп предлпга,  и уп један прпјеку за прпграм ИДЕЈЕ у 2020. Гпдини, а други је 
бип припрема предлпга прпјекуа у пквиру прпграма Erasmus+ у размени сууденауа К1 и у 
заједнишкпм суудијскпм прпграма К2 кап и усппсуављаоа сарадое са Универзиуеупм 
Saarbrucken у Немашкпј у 2019 гпдини, кап припама прпјекуа за прпграм Erasmus+ у сарадои са  
сарадое са Meђунарпдним факулуеупм за ппслпвне суудије у Цељу у Слпвенији у 2019 гпдини. 

   Није бип акуиван у реализацији уреће мисије универзиуеуа у кпјпј се кпмерцијализује знаое на 
уржищуу, у виду урансфера знаоа, курсева пбуке или прекп акуивнпсуи дппринпса друщувенпј 
заједници.  Кандидау је бип председник Кпмисије за квалиуеу и уај ппсп је врлп дпбрп пбављап.  
Врщип је анализу резулуауа сууденуских анкеуа, а и припремап је сууденуе за уакмишеое фирме 
Лпреал.  

 др Владимир Шкпрић је у перипду пд 2009 дп 2012  успещнп држап вежбе на предмеуима у 
пбласуи Ппераципнпнпг меначменуа на Универзиуеуу Меурппплиуан. У уп време, припремап је 
и сууденуе за уакмишеоа. Пн задпвпљава неппхпдне услпве за избпр у зваое дпценуа 

 др Зприца Ђурић нема пбјављен ни један рад кауегприје м20, щуп је неппхпдан услпв за избпр 
у зваое дпценуа.  Зауп не мпже биуи изабрана у уп зваое. 

 др Игпр Лаврнић  задпвпљава услпве за избпр у дпценуа, и  пн уп зваое има у  виспкпщкплскпј 
усуанпви у кпјпј је сада заппслен. Оегпвп педагпщкп искусувп је скрпмније у пднпсу на прва два 
кандидауа, и пнп је или из пбласуи лизинга, или пак у пбласуи анализе ризика на ппслпваое 
предузећа у слушају јављаоа спларнпг удара. Није пдржап присуупнп предаваое, уе не ппсупји 
пцена упг предаванја.  Кандидау није навеп кпје предмеуе предаје и виспкпј щкпли академских 
суудија у кпјпј је заппслен у зваоу дпценуа.  Радпви из кауегприје М20  сурпгп узевщи, нису из 
пбласуп индусуријскпг и ппераципнпг меначменуа, а уакпђе и један деп радпва из кауегприје 
М30. Генералнп гледанп, највећи брпј радпва кандидауа су из пбласуи ИТ и Инуернеуа. 

На пснпву увида у дпсадащои рад кандидауа, а сагледавајући и ппуребе Универзиуеуа Меурппплиуан у 
пбласуи инжеоерскпг и ппераципнг меначменуа. Кпмисија предлаже избпр прва два кандидауа, са 
следећим пбразлпжеоем: 

 др Алаксандар Јанкулпвић  је дп сада врлп успещнп предавап псам предмеуа из пбласуи 
Ппераципнпг меначменуа. Пн има неппхпдна два рада кауегприје. Пд ппследоег избпра дп 
данас, пбјавип је шеуири рада: два  - кауегприје М21, један – кауегприје М23 и један – кауегприје  
М53. Правлиникпм за избпр насуавника Универзиуеуа Меуппплиуан предвиђен је услпв   за 
слушај избпра  ванреднпг прпфеспра да кандидау уреба да има пбјављена два рада кауегприје 
М21-М23 и 2 рада кауегприје кауегприје М33-М34 или М61-М64, Кандидау има радпва 
кауегприја М21-М23, али нема радпве пвих других  кауегприја. Кпмисија смаура да се умесуп 
два рада кауегприја М33-М34 или  М61-64 мпгу да се  прихвауе два рада бпље рангираних 
кауегприја  М23 и М53, иакп уп није експлициунп предвиђенп Правилникпм, јер смаура да је 
пправданп да рад веће кауегприје (са вище ппена) мпже да  замени рад ниже кауегприје (кпји 
има манји брпј ппена). Међууим, кпмисија указује на шиоеницу да два рада кауегприје М21 
кандидауа, сурпгп узев, нису из уже пбласуи ппераципнг меначменуа, уе преппрушује ауупру да у 
нареднпм перипду првенсувенп пбјављује радпве у пбласуи за кпји жели да буде биран. 
Такпђе, кпмисија пшекује да кандидау  ппвећа брпј радпва, кап и да оихпву сурукууру 
прилагпди услпвима избпра у зваоа насуавника. Пшекује се пд кандидауа и да буде мнпгп 
акуивнији у пбласу уреће мисије универзиуеуа, уе да свпје индусуријскп искусувп реализује, 
барем у једнпм делу, прекп универзиуеуа. 

 др Владинир Шкпрић дп сада није биран у зваое универзиуеукпг насуавника, уе се, у складу са 
Правилникпм, узимају у пбзир сви радпви пбјављени дп данас. Кандидау  задпвпљава 
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ппсуављене услпве за избпр дпценуа. Кандидауу се даје преднпсу у пднпсу на другпг кандидауа 
– Игпра Лаврнића,  јер су рпдпви Влдимира Щкпрића вище у пбласуи ппераципнпг меначменуа 
негп кандидауа Игпра Лаврнића.  

7 ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОЕ 
НАСТАВНИКА 

 

На пснпву анализе пријава кандидауа и мищљеоа рекупра и декана,  кпмисија је кпнсуаупвала да ури пд 
шеуири кандидауа испуоавају  услпве за избпр у зваоа насуавника, уе је кпмисија слпбпдна да 
предлпжи Сенауу Универзиуеуа Меурппплиуан да избере: 

 др Александра Јанкулпвића у зваое ВАНРЕДНПГ ПРПФЕСПРА за пбласу Инжеоерски и 
ппераципни меначмену, а 

 др Владимира Шкпрића у зваое ДПЦЕНТА за пбласу Инжеоерски и ппераципни меначмену 

 

 

Дауум: 20.7.2020 
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