
С А Ж Е Т А К  
ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА 

ИЗБОР У ЗВАЊЕ   
  

I - О КОНКУРСУ  
  

  

Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област:  Друштвено-економске науке 
Број кандидата који се бирају:  1 
Број пријављених кандидата:  1 
Имена пријављених кандидата:  
 1.др Никола Дондур 

 
  

II - О КАНДИДАТИМА  
  

Под 1.   
  
1) - Основни биографски подаци  
  

- Име, средње име и презиме: Никола Јован Дондур 
- Датум и место рођења: 14.09.1957. године, Жагровић 
- Установа где је запослен: Машински факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: ванредни професор 
- Научна, односно уметничка област: друштвено-економске науке  

  
2) - Стручна биографија, дипломе и звања  

  

Основне студије:  
- Назив установе: Економски факултет Свеучилишта у Сплиту 
- Место и година завршетка: Сплит, 1982. 
  
Магистеријум:    
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1988. 
- Ужа научна, односно уметничка област: монетарна економија и банкарство 
  
Докторат:  
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 1995.:  
- Наслов дисертације: Одређивање националних економских параметара за зависне привреде 
- Ужа научна, односно уметничка област: привредни развој 
  
Досадашњи избори у наставна и научна звања:  
 
1984 –  Асистент приправник МФ Београд 
1989 –  Асистент МФ Београд 
1992 –  Асистент МФ Београд 
1997 – Доцент МФ Београд 
2003 –  Внаредни професор МФ Београд 
2008 –  Внаредни професор МФ Београд 
 
 
 



2.  
   3) Објављени радови  
Име и презиме:  
  

Звање у које се бира:  
  

Ужа научна, односно уметничка област за 
коју се бира:  

Научне публикације  
Број публикација у којима је једини 

или први аутор  
Број публикација у којима је аутор, а није 

једини или први  
пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису међународног 
значаја објављен у целини  

    

Рад у научном часопису међународног значаја 
објављен у целини  

 1(М23)  1(М23) 

Рад у научном часопису националног значаја 
објављен у целини  

2(М24)+3(М51) 
1(М24)+2(М51)+

2(53) 
1(51) 1(24)+2(51)+4(53) 

Рад у зборнику радова са међународног научног 
скупа објављен у целини  

2(М33) 2(М33) 1(М33) 9(М33) 

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 
објављен у целини  

12(М63) 1(М63) 6(М63) 3(М63) 

Рад у зборнику радова са међународног научног 
скупа објављен само у изводу (апстракт), а не и у 
целини  

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 
објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини  

    

Научна монографија, или поглавље у монографији са 
више аутора  

1    

Стручне публикације  
Број публикација у којима је једини 

или први аутор  
Број публикација у којима је аутор, а није 

једини или први  
пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој периодичној 
публикацији стручног или општег карактера  

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 
публикацији те врсте са више аутора  

   2 

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, 
друго)   

4(М84)+1(М85)  5(М84) 9(М84)+1(М85) 

 
 
 



Напомена: Радови са SCI листе 
 

1. Vesna Spasojevic Brkic, Tijana Djurdjevic, Nikola Dondur, Milivoj Klarin, Branislav Tomic: An empirical examination of the impact 
of quality tools application on business performance: Evidence from Serbia,Total Quality Management and Business Excellence,vol.24. 
Issue 5-6, 2013, pp.607-618.Routledge-Taylor and Frаncis Group, ISSN 0954-4127 http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2012.677306 
               (М23)  ( IF2012=0,894) 

2. Nikola Dondur,Vesna Spasojevic Brkic, Snezana Omic, Ljubica Milovic, Tamara Sedmak : Productivity after ownership 
transformation –Serbian Case,Metalurgia International,2012.Romanian Metallurgical Foundation. pp. 50-57.ISBN1582-2214 
http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_6_2012.pdf          (М23)   (IF2011=0,084) 



3.  
  
  

4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког  
       и истраживачког рада  
  

Ова оцена даје се на основу ближих услова за избор у звање наставника  
у складу са препорукама Националног савета  
На основу увида у конкурсни материјал, Комисија закључује да кандидатдр Никола 
Дондур, ванредни професор Машинског факултета у Београду има: 
• научни степен доктора наука из  научне области економских наука; 
• изражен смисао за педагошки рад у настави, који потврђује оцењивање студената 

оценом од око 4,30; 
• остварене резултате у развоју научно – наставног подмлатка, као члан више 

комисија за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације; 
• допринос развоју  Катедре за Индустријско инжењерство; 
• остварене резултате у развоју инжењерског кадра, као ментор и члан великог 

броја комисија дипломских радова; 
• 2 рада објављена у међународним часописима (са СЦИ листе) после изброа у 

звање ванредног професора; 
• 4 рада објављена у међународним часописима ван СЦИ листе од тога 2 рада пре 

избора у звање ванредног професора; 
• 13 радова у часописима националног значаја, од тога 1 рад објављен у часопису 

FME Transactions после избора у звање ванредног професора од укупно 17 
радова; 

• 14 радова саопштених на међународним скуповима штампаних у целини, од тога 
11 после избора у звање ванредног професора; 

• 22 рада саопштена на скупу националног значаја, штампана у целини, од тога 4 
после избора у звање ванредног професора; 

• 1 учешће у  међународном научно-истраживачком пројекту, после избора у звање 
ванредног професора и 3  учешће пре избора у звање ванредног професора; 

• 8 учешћа у научноистраживачким пројектима финансираним од стране 
Министарства за просвету и науку Републике Србије, од тога 4 после избора у 
звање ванредног професора; 

• 2 уџбеника  за предмет Катедре за Индустријско инжењерство и једна 
монографска публикација пре избора у звање ванредног професора; 

• 2 учешћа у реализацији техничких и развојних решења, од тога једно учешће после 
избора у звање ванредног професора; 

• више рецензија радова у међународним и домаћим научним часописима, после 
избора у звање ванредног професора; 

• више цитираних радова; 
• активност у организацији више међународних научних скупова пре и после избора 

у звање ванредног професора; 
• остварену интензивну међународну научну сарадњу; 
 
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 



 
5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка  
  

Кандидат има остварене резултате у развоју научно-наставног кадра односно учешће у 
одговарајућим комисијама:  
 4 комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 
 3 комисије за писање извештаја о подобности теме за докторску дисертацију 
 3 комисије за оцену и одбрану магистарске тезе 
  
  

  
6) - Оцена о резултатима педагошког рада  
  

До избора у звање доцента на Машинском факултету у Београду кандидат је 
држао вежбе из предмета: 
• Привредни систем СФРЈ 
• Политичка економија 
• Наука о друштву 
У овом периоду држао је вежбе из истих предмета у центрима Машинског 
факултета  у Краљеву и Ваљеву. 
У периоду након избора у звање доцента на Машинском факултеу у Београду 
кандидат је држао предавања на додипломским и магистарским студијама из 
предмета: 
• Стратегијски менаџмент и маркетинг 
• Индустријска социологија 
• Инжењерска анализа инвестиционих пројеката 
У периоду након избора у звање ванредног професора на Машинском факултету у 
Београду држао је предавање из предмета: 
• Економија 
• Основе социологије и економије 
• Вредновање пројеката у области информационих технологија 
  
У анкетама спроведеним међу студентима, у складу са одлуком Факултета, 
оцењиван је високим оценама за стручност, припремљеност, начин одржавања 
наставе и однос према студентима; просечна оцена 4,30. 
  
  
  

  
  
  
7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  
      делатности високошколске установе  
  
 У току рада на Машинском факултету у Београду учествоваo је у формирању и 
припреми аудиторних вежби, као и увођењу нових предмета, наставних планова и 
програма у настави  на катедри Индустријско инжењерство. Кандидат је аутор 2 
уџбеника.  
  
  
  
  

 



 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

  
  
 Имајући у виду претходно изнето мишљење, а ценећи научне, стручне и 
педагошке резултате кандидата, Комисија сматра да кандидат др Никола Дондур, 
ванредни професор Машинског факултета, испуњава све услове за избор у звање 
редовног професора који су прописани Законом о Универзитету, Статутом 
Машинског факултета и Критеријумима за избор у звања наставника 
Универзитета у Београду. 
На основу изложеног, Комисија предлаже Изборном већу Машинског факултета 
Универзитета у Београду да ванредног професора др Николу Дондура, изабере у 
звање редовног професора на неодређено време са пуним радним временом, за 
ужу научну област Друштвено- економске науке. 
 

  
  
  
  
У Београду, 26.06.2013. 

                                                                             ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

 
                                    _________________________________________

                                                                    
Др Слободан Покрајац, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду      
 
   
__________________________________________                     
Др Драган Милановић, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду     
 
     
__________________________________________                     
Др Угљеша Бугарић, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду     
 
__________________________________________                     
Др Мирко Коматина, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду     
 
 
__________________________________________                     
Др Гојко Рикаловић, редовни професор 
Економског факултета Универзитета у Београду     

 
   
  

 
 

 


