
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА 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 (један) 
Број пријављених кандидата: 3 (три)  
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Соња Јосиповић 
 2. др Саша Ралетић Јотановић  
 3. др Зоран Катанић 
 
Кандидат др Саша Ралетић Јотановић, дипл. екон.-мастер, Маркетинг, је одустала од конкурса. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 

Др Соња Јосиповић 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Соња (Никола) Јосиповић 
- Датум и место рођења: 19.06.1984. године, Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Машински факултет 
- Звање/радно место: асистент за ужу научну област друштвено-економске науке 
- Научна, односно уметничка област: друштвено-економске науке 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2009. 
Мастер:   
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2011. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Економска политика и развој 
Магистеријум:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка:  
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Докторат: 
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2018. 
- Наслов дисертације: „Погодности амбијента, предузетништво и рурални развој Србије“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Економија 



Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- Сарадник у настави за ужу научну област друштвено-економске науке, Машински факултет 
Универзитета у Београду, 2010. 
-Асистент за ужу научну област друштвено-економске науке, Машински факултет Универзитета у 
Београду, 2012. 

 

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

4,66 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода 

Просечна оцена 4,74 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

8 година искуства на 
Машинском факултету 
Универзитета у 
Београду 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

- 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Члан комисије за 
одбрану 16 завршних 
радова на мастер 
студијама. 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

- 

 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 
рада из категорије М51 из научне области за 
коју се бира. 

1 - М24 
6 - М51 
 

Зборник Mатице српске за друштвене 
науке, бр. 166(2/2018), pp. 249-261, 
2018. год., ISSN: 0352-5732. UDC 
316.334..55(497.11). DOI 
10.2298/ZMSDN1866249R. 

ACTA ECONOMICA, Vol. 16, No. 29, 
pp. 36-62, 2018. год. ISSN: 1512-858X, 



e‐ISSN: 2232‐738X. DOI: 
http://dx.doi.org/10.7251/ACE1829039J. 

Економске идеје и пракса, бр. 28,       
pp. 47-58, 2018. год. ISSN: 2217-6217. 

Journal of Applied Engineering Science, 
Vol. 14, No. 2, pp. 248-259, 2016.  год. 
DOI: 10.5937/jaes 14-10442. ISSN: 
1451-4117. 

Journal of Applied Engineering Science, 
Vol. 13, No. 4, pp. 307-315,  2015. год. 
DOI: 10.5937/jaes 13-9574. ISSN: 1451-
4117. 

Journal of Applied Engineering Science, 
Vol. 10, No. 4, pp. 221-225, 2012. год. 
DOI: 10.5937/jaes 10-2517. ISSN: 1451-
4117. 

FME Transactions, Vol. 39, No. 2,        
pp. 73-78, 2011. год. ISSN 1451-2092. 
UDC 621. 

8 Саопштен један рад на научном скупу, 
објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

9 - М33 
6 - М63 

- Proceedings of the 7th International 
Symposium on Industrial Engineering - 
SIE 2018, Машински факултет, 
Београд, 2018. 

- Proceedings of the 6th International 
Symposium on Industrial Engineering - 
SIE 2015, Машински факултет, 
Београд, 2015. 

- Proceedings of the 5th International 
Symposium on Industrial Engineering - 
SIE 2012, Машински факултет, 
Београд, 2012. 

- Зборник радова, XX међународни 
симпозијум из области целулозе, 
папира, амбалаже и графике, 
Златибор, 2015. 

- Зборник радова - XI Симпозијум 
Истраживања и пројектовања за 
привреду, Београд, 2015. 

- 39. Јупитер конференција са 
међународним учешћем, Зборник 
радова, Машински факултет, 
Београд, 2014. 

- 38. Јупитер конференција са 
међународним учешћем, Зборник 
радова, Машински факултет, 
Београд, 2012. 

- 37 Јупитер конференција са 
међународним учешћем, Зборник 
радова, Машински факултет, 



Београд, 2011. 

- Зборник радова са конференције  
Традиција, модернизација, 
идентитети: Место традиције и 
модернизације у различитим 
концепцијама и стратегијама 
развоја земаља у транзицији, 
Филозофски факултет, Ниш, 2011. 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 
радова из категорије М51 у периоду од 
последњег избора у звање из научне области за 
коју се бира.  
 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63. 
 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 
четири рада из категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се 
бира.  (за поновни избор ванр. проф) 
 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33.  
(за поновни избор ванр. проф) 
 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63.  
(за поновни избор ванр. проф) 
 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 
избора у звање ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно испуњен услов 
из категорије М21, М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из категорије М24 или 
М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 
периоду од последњег избора из научне области 
за коју се бира. Додатно испуњен услов из 

  



категорије М24 може, један за један, да замени 
услов из категорије М51  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

  

21 Два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини категорије М31 или М33 
 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 
објављена у целини категорије М61 или М63 
 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 
стандардима...) 

  

 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:  
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа. (члан 
организационог одбора 7th International Symposium on Industrial 
Engineering - SIE2018, Belgrade, Serbia, 2018; члан организационог 
одбора 6th International Symposium on Industrial Engineering - SIE2015, 
Belgrade, Serbia, 2015; члан организационог одбора 5th International 
Symposium on Industrial Engineering - SIE2012, Belgrade, Serbia, 2012.) 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама. (члан комисије за 
одбрану 16 завршних мастер (M.Sc.) радова на модула за Индустријско 
инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду) 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 
пројектима. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. (члан 
Друштва економиста Београда) 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
(члан Катедре за Индустријско инжењерство Машинског факултета 
Универзитета у Београду (2010- ); члан и секретар Комисије за 
издавачку делатност Машинског факултета Универзитета у Београду 
(2014- ); члан Комисије за распоред испита Машинског факултета 
Универзитета у Београду (2018- ); секретар Катедре за Индустријско 
инжењерство (2013-2018)) 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 



4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. (извођач 
предавања Припрема пројеката енергетске ефикасности и бизнис плана 
у оквиру Обукe за извођење енергетских аудита у индустрији у 
организацији EBRD Business Advisory Services Srbija, Иновационог 
центра Машинског факултета Универзитета у Београду и Мреже за 
енергетску ефикасност у индустрији Србије (2013. година); извођач 
предавања на курсу Језик и алати финансијске и економске анализе 
пројеката у организацији Центра за целоживотно учење Машинског 
факултета Универзитета у Београду (од 2018. године); извођач 
предавања из области Финансијског инжењеринга у оквиру Обука за 
енергетске менаџере – област општинске енергетике (од 2016. године); 
извођач предавања из области Финансијског инжењеринга у оквиру 
Обука за енергетске менаџере – област индустријске енергетике (од 
2016. године); извођач предавања из области Финансијског 
инжењеринга у оквиру Обука за енергетске менаџере – област 
енергетике зграда (од 2016. године) 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. (стипендија Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије за школску 2005/2006. годину; стипендија 
Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 2006/2007. 
годину; стипендија „Eurobank EFG Školarine“ (интегрални део програма 
одговорног пословања банке под називом „Инвестирамо у европске 
вредности“) за сто најбољих студената државних универзитета у 
Србији 2008. године) 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 
 
Није испуњен ниједан услов. 

 

др Зоран Катанић 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Зоран (Милорад) Катанић 
- Датум и место рођења: 18.09.1962. год. 
- Установа где је запослен:  / 
- Звање/радно место: / 
- Научна, односно уметничка област: /  

 
 

 



2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Приштини 
- Место и година завршетка: Косовска Митровица, 29.10.2010. године 
Мастер:   
- Назив установе: Економски факултет Универзитета у Приштини 
- Место и година завршетка: Косовска Митровица, 25.02.2013. год. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Пословна економија 
Магистеријум:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка:  
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет Сингидунум, Департман за последипломске студије - Београд 
- Место и година одбране: Београд, 21.09.2017. године 
- Наслов дисертације: „Валоризација културних вредности Косова и Метохије у функцији 
туристичке понуде“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент у туризму 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- асистента у настави за ужу научну област Менаџмент и пословање, Висока економска школа 
струковних студија Пећ-Лепосавић у Лепосавићу, 2016. 

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:  
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

2,66 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода 

Непознато 
Услов није испуњен 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

Висока економска 
школа струковних 
студија, Пећ-Лепосавић 
у Лепосавићу (школска 
2015/2016. година) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

- 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, односно мастер студијама 

- 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

- 

 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 
рада из категорије М51 из научне области за коју 
се бира. 

5 - М24 
1 - М51 
 

Journal of Applied Economic Sciences, 
Vol. XII, No. 2(48), pp. 583-594, 2017, 
Craiova, Romania, ISSN-L 1843-6110, 
ISSN 2393-5162; 

Mining and Metallurgy Enginering 
Bor, br. 1-2/2017, pp. 115-124, UDK 
622, ISBN 2334-8836, ISSN 2406-
1395; 

Mining and Metallurgy Enginering 
Bor, br. 3/2016, pp. 61-70, UDK 622, 
ISBN 2334-8836, ISSN 2406-1395; 

Mining and Metallurgy Enginering 
Bor, br. 3/2016, pp. 83-96, UDK 622, 
ISBN 2334-8836, ISSN 2406-1395. 

Mining and Metallurgy Enginering 
Bor, br. 4/2016, pp. 63-80, UDK 622, 
ISBN 2334-8836, ISSN 2406-1395. 

Mining and Metallurgy Enginering 
Bor, br. 1-2/2018, pp. 145-157, UDK 
622, ISBN 2334-8836, ISSN 2406-
1395. 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 
у целини (М31, М33, М61, М63) 

14 - М33 - VI International multidisciplinary 
Scientific Conference Eurobrand, 
Зрењанин, 2013. 

- VII International multidisciplinary 
Scientific Conference Eurobrand, 
Зрењанин, 2013. 

- VI Scientific Conference with 
International Participation 
JAHORINA BUSINESS FORUM 
2017, Strategic choice and 
sustainable development of tourist 
destinations Jahorina, Faculty of 
Economics Pale, 2017. 



- XII Међународни симпозијум о 
корпоративном управљању 
БАРИЈЕРЕ ЕКОНОМСКОГ 
ОПОРАВКА, Бања Врућица, 
Економски факултет Бања Лука, 
2017. 

- XXII Интернационални научни 
симпозијум Стратегијски 
менаџмент и системи подршке у 
одлучивању у стратегијском 
менаџменту, Економски факултет 
у Суботици, 2017. 

- Међународни научни скуп 
Традиционално и савремено у 
уметности и образовању, 
Факултет уметности, Косовска 
Митровица, 2016. 

- 8th International Scientific 
Conference-SED 2015, Ужице, 
2015. 

- II Међународна научна 
конференција Европска Унија -
Изазов и проширења и западни 
Балкан EUBAL II, Бања Лука, 
2015. 

- ENTRENOVA 2015, ENTerprise 
Reserch In NOVAtion Conference 
Kotor, Montenegro, 2015.  

- V International Conference 
’’Economics and management -
Based on new technologies’’ 
EMoNT 2015, Врњачка Бања, 2015. 

- 6th International Scientific 
Conference Economy and Politics, 
Belgrade, 2014. 

- V International Multidisciplinary 
Scientific Conference Eurobrand, 
Зрењанин, 2012. 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 
радова из категорије М51 у периоду од 
последњег избора у звање из научне области за 
коју се бира.  
 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

  



бира, у периоду од избора у претходно звање 
12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 
  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63. 
 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 
четири рада из категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се 
бира.  (за поновни избор ванр. проф) 
 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 
избора у звање ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно испуњен услов 
из категорије М21, М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из категорије М24 или 
М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 
периоду од последњег избора из научне области 
за коју се бира. Додатно испуњен услов из 
категорије М24 може, један за један, да замени 
услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

  

21 Два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини категорије М31 или М33 
 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 
објављена у целини категорије М61 или М63 
 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 
стандардима...) 

  

 
 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа.  
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама.  
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 
пројектима. 
 
Није испуњен ниједан услов / непознато 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.  
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.  
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке.  
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке.  
 
Није испуњен ниједан услов / непознато 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
(члан Извршног одбора С.О. Косовска Митровица; члан Привременог 
већа општине Косовска Митровица; учешће у радној групи на изради и 
имплементацији туристичког плана општине Звечан и бање Бањска) 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу детаљне анализе поднете документације пријављених кандидата за избор у звање и заснивање 
радног односа једног доцента за ужу научну област Друштвено-економске науке, Комисија је сагласна у 
закључку да др Соња Јосиповић у потпуности испуњава услове за избор у звање доцента за ужу научну 
област Друштвено-економске науке на Универзитету у Београду – Машински факултет, те са задовољством 
предлаже Изборном већу Машинског факултета Универзитета у Београду  и Универзитету у Београду – 
Већу правно-економских наука да се др Соња Јосиповић изабере у звање доцента на одређено време од 5 
година са пуним радним временом за ужу научну област Друштвено-економске науке. 

 
 
Место и датум: Београд, 28.01.2019. год. 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 

                                                                                  ......................................................... 

       др Никола Дондур, редовни професор  

                                                               Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                                            др Весна Спасојевић Бркић, редовни професор  

                                                               Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                                      др Жаклина Стојановић, редовни професор  

                                                               Универзитет у Београду, Економски факултет 

 
 
 


