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Александар, Ранко Ђокић, доцент на Факултету техничких наука у Косовској
Митровици

2. Датум и место рођења, општина, Република:
31.12.1978. године у Скопљу, Скопље, Република Северна Македонија

3. Садашње запослење, високошколска установа или предузеће:
Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици

4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена:

Уписан школске 1997/ 2002. године, просечна оцена 8,32
5. Назив факултета и универзитета за основне студије:

Економски факултет Универзитета у Приштини
6. Година уписа, година завршетка мастер студија и просечна оцена:

Уписан 2002/2003. године - завршио 2005. године
7. Назив факултета и универзитета за мастер студије:

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - REPUBBLICA
ITALIANA- prevod hiper link\Diploma-master-prevod.pdf

8. Година уписа, година завршетка докторских студија и просечна оцена:

Уписан 2012/2013. године,  завршио 9.02.2017. године
9. Назив студијског програма докторских студија:

Предузетнички менаџмент – Факултет пословне економије (ФПЕ)
10. Назив факултета и универзитета за докторске студије:

Факултет пословне економије, Панеропски Универзитет ''Апеирон''   Бања Лука
hiper link\Diploma-doktorat.pdf

11. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација:

''Управљање квалитетом пословања у функцији стицања конкурентске
предности предузећа'' - Економика и организација пословањаhiper link\Diploma-

doktorat.pdf
III РАНИЈИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

12. Година уписа, година завршетка магистарских студија и просечна оцена:

Уписан 2005/2006. године, завршио 2007. године, 10 (десет)
13. Назив магистарске тезе и научне области из које је урађена теза:
„Статистички обухват и истраживање сектора малих и средњих предузећа у Србији“,
Економика и организација пословања - prevod hiper link\Uverenje-magistratura.pdf

14. Назив факултета и универзитета за магистарске студије:

Факултет за предузетнички бизнис у Београду, Универзитет Унион
15. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација:
„Управљање квалитетом пословања у функцији стицања конкурентске
предности предузећа“- Економика и организација пословања

16. Назив факултета и универзитета на коме је одбрањена дисертација:

Факултет пословне економије, Панеропски Универзитет „Апеирон“ Бања Лука
17. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више

дана):
Cardiff  Metropolitan University, London School of Commerce, у трајању од три семестра,

завршио 2014. годинеhiper link\Cardif Univerzitet diploma.pdf

18. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори
Енглески - чита, пише, говори
Италијански - чита, пише, говори

19. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
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20. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести сва
сарадничка звања као и трајање запослења):

2002. године - асистент приправник  на Факултету техничких наука, Универзитет у
Приштини  са привременим седиштем у Косовској Митровици
2006. године – поново изабран у звање асистента приправника на Факултету техничких
наука, Универзитет у  Приштини  са привременим седиштем у Косовској Митровици
2008. године – асистент на Факултету техничких наука, Универзитет у  Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици
2013. – 2017. године - поново изабран у звање асистента на Факултету техничких наука,
Универзитет у  Приштини са привременим седиштем у  Косовској Митровици
2017. - 2022. године – доцент на Факултету техничких наука,  Универзитет у   Приштини са
привременим седиштем у  Косовској Митровици
21. Датум избора (поновног избора) у звање доцента, назив уже научне области:

29.12.2017. године, Економика и индустријски менаџмент
22. Датум избора (поновног избора) у звање ванредног професора, назив уже научне

области:

/

IV ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

23. Приступно предавање из области за коју се бира, оцењено од стране високошколске
установе:

Кандидат има 19. година педагошког искуства
24. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног

претходног изборног периода:

У анкетама спроведеним током досадашњих поступака самовредновања студенати Факултета
техничких наука у Косовској Митровици су позитивно оценили стручни и педагошки рад
кандидата (у распону од 8,43 до 9,47) за процес обављања теоријске и практичне наставе. По
школским годинама 2018/2019 - 8,42; 2020/2021-8,73 и 2021/2022-9,47.

25. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М21
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

б) у ранијем периоду
1. Đokić, А., Jović, S., Evaluation of agriculture and industry effect on economic health by ANFIS
approach, Physica A, Statistical Mechanics and its Applications,
https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.03.022, ISSN0378-4371, Available online 16 March 2017.,
Volume 479, 1 August 2017, Pages 396-399,SCI Impact Factor: currently: 1.785
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437117302741

26. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М22
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

б) у ранијем периоду

27. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М23
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

б) у ранијем периоду

28. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М24
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
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институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

1. Ђокић, Н., Ђокић, А., Јовичић, А., (2019). Специфичности производње софтвера у
републици Србији, Часопис за економију и тржишне комуникације (Economy and Market
Communications Review), UDK:621.391:681.3.06(497.11), https://doi.org/10.7251/EMC2001167DJ.
Kategorija M24: indeksirano u: Emerging Sources Index (Thomson Reuters).

http://www.emc-review.com/sites/default/files/2020-1/EMC%20-%20godina%20X%20broj%201-167-
188-Neboj%C5%A1a.pdf

2. Ђокић, А., Ћокић, Н., Ивановић, М., Options of implementation the modern business quality
management methods in mining. MINING AND METALURGY INSTITUTE BOR, UDK:622,
doi:10.5937/mmeb1702125ID, ISSN:2334-8836(Štampano izdawe=, ISSN: 2406-1395 (Online).

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2017/2334-88361702125D.pdf

3. Чавлин, М., Ђокић, А., Милетић, В., (2/2022). INFLUENCE OF LIQUIDITY AND SOLVENCY
ON PROFITABILITY OF AGROINDUSTRIAL COMPANIES IN THE CONDITIONS OF COVID-19.
Journal Economics of Agriculture. Vol.69. No. 2. str. 441-444. UDC 338.43:63. ISSN: 0352-3462.
DOI: https://doi.org/10.5937/ekoPolj2202441C
https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/2074/1560

б) у ранијем периоду
1. Djokic, N., Arsic, Lj., Denic, S., Djokic, A., (2013), Competitiveness of the Serbian measured
global index, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological
Engineering, ISSN 1583-0691 CNCSIS, Clasa B+,  Volume XXII (XII), 2013/2, pp.36-39

hiper link\Oradea University.pdf

29. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М51
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

1. Јовичић A., Ђокић A., Денић Н. (2019). Eкономско-еколошки аспекти  одрживог развоја
предузећа (Sustainable development of enterprises: an ecological economic perspective), Ecologica,
Vol 26, No 93, стр. 26-30. www.ecologica.org.rs

б) у ранијем периоду

30. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М52,
М53 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк
сајта институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

1. Јовичић А., , Ђокић А, Станић Т., (2018). Значај информационих технологија за ефикасност
менаџмента предузећа, Економски сигнали, vol. 13, br. 2, str. 75-87. М53

http://www.ekonomskisignali.edu.rs/baze/arhiva.php?vid=13&bid=2&sta=7

2. Јовичић A., Ђокић A., Стаматовић Л., (2018). Management in the Serbian IT sector –
specificities and recommendations, FBIM Transactions, MESTE NGO, Београд, Универзитет
„Унион-Никола Тесла“,Факултет за пословне студије и право у Београду, SZ &Associates,
Toronto, Canada. Vol VI, No 2, MESTE, 6(2), 58-61. Часопис је индексиран у Erih Plus бази. М53

hiper link\Menadzment Rad.pdf

б) у ранијем периоду
1. Ђокић, А., (2013), Стратегијски циљеви предузећа и организациона структура,
Економски сигнали, Вол. 8, бр 2., 2013, ВЕШ Пећ - Лепосавић.
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2. Đokić, A., Leadership manifestation in terms of technological changes,  ECONOMICS
MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY- E M I T , Bor, Vol.2/No.2/2013 59 UDK :
005.322:316.46 ; 005.336 ID: 200889100, ISSN 2217-9011 e-ISSN 2334-6531,
http://emit.kcbor.net/Kompletni%20casopisi/EMIT%20Vol2%20No2.pdf,  p 59-65

3. Дашић, Б.,  Сиљковић, Б., Ђокић, А., (2013), Стране директне инвестиције у Крагујевцу у
функцији унапређења регионалног развоја, Економски видици, Vol. 18, Друштво економиста
Београда, ISSN 0354-9135, бр. 2-3, www.deb.org.rs/casopis-ekonomski-vidici, стр. 361-370,
http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=11345;

31. За поље друштвено-хуманистичких наука, објављени радови у часописима са
листе престижних светских часописа за поједине научне области, коју је утврдио
Национални савет за високо образовање.
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):

а) у току последњег изборног периода

б) у ранијем периоду

32. Пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, наслов
рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је
организовала скуп):

а) у току последњег изборног периода

б) у ранијем периоду

33. Саопштења на међународном научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив скупа,
датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп):

а) у току последњег изборног периода

Ђокић, Н., Стошић, Н., Добричанин, С., Ђокић, А., Ресурсна ефикасност енергетских
пројеката на простору Косова и Метохије, Четврта индустријска револуција - значај за развој
и заштиту животне средине, Научно стручно друштво за заштиту животне средине - Екологика,
Зборник абстраката,  16-18 септембар, 2020. Београд, стр. 60-61.

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/Fourth-Industrial-Revolution-Belgrade-
Abstracts-2020_compressed.pdf

Александар Ђокић, „НАУКА БЕЗ ГРАНИЦА 2“, одржан 21-22. септембра 2018. године на
Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици, сертификат о учешћу на међународном научном скупу од 22.09.2018. године,
усмено изложен рад.

б) у ранијем периоду
1. Дашић, Б.,  Денић, Н., Ђокић, А., Analysis of global fdi flows, with reference to Greenfield
projects and screening in the next period, International multidisciplinary scientific conference
“EUROBRAND”, ТQM-центар, COBISS. SR. ID-199388684, Зрењанин, ISBN 978-06-88065-27-6,
стр. 104-111.

34. Саопштења на домаћем научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и
место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп):

а) у току последњег изборног периода

б) у ранијем периоду
1. Ђокић, А., Уравнотежени приступ мерења перформанси, Прва национална научно-
стручна конференција са међународним учешћем" Трендови у пословању 2017", Висока
послована школа струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић" Крушевац, мај 2017,
COBISS.SR-ID 234451980, ISBN 978-86-7566-0, стр. 105-111.

http://visokaposlovnaskola.edu.rs/wp-content/uploads/2018/01/Zbornik-radova-TuP2017.pdf



ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
ОБРАЗАЦ 1 : НАУКА

www.pr.ac.rs

6

35. Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате):

а) у току последњег изборног периода

Đokić, А., Jović, S., Evaluation of agriculture and industry effect on economic health by ANFIS
approach, Physica A, Statistical Mechanics and its Applications,
https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.03.022, ISSN0378-4371, Available online 16 March 2017.,
Volume 479, 1 August 2017, Pages 396-399,SCI Impact Factor: currently: 1.785
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437117302741 Рад цитиран 26 пута

- S.Shabaana, Mohamed I.Abu El-Sebahab, Pierre Bekhitc, Maximum power point tracking for
photovoltaic solar pump based on ANFIS tuning system, Journal of Electrical Systems and
Information Technology, Volume 5, Issue 1, May 2018, Pages 11-22,
https://doi.org/10.1016/j.jesit.2018.02.002

- Mehmet Şahin and Rızvan Erol, Prediction of Attendance Demand in European
Football Games: Comparison of ANFIS, Fuzzy Logic, and ANN, Computational
Intelligence and Neuroscience, 2018., Volume 2018, Article ID 5714872
https://doi.org/10.1155/2018/5714872

- Azka Amin, Yan Chen, Shaoan Huang, Personal Income Tax and Economic Growth:
A Comparative Study Between China and Pakistan, Asian Journal of Economic
Modeling, Vol. 6 No. 1 (2018), https://doi.org/10.18488/journal.8.2018.61.65.73

- Prometeo Cortés-Antonioa, Ildar Batyrshinb, Alfonso Martínez Cruzc, Luis A.Villa-Vargasb,
Marco A.Ramírez-Salinasb, Imre Rudasd, Oscar Castilloa, Herón Molina-Lozanob, Learning
rules for Sugeno ANFIS with parametric conjunction operations, Applied Soft Computing
Volume 89, April 2020, 106095, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106095

- Peng Yu, Tao Hu, Hong Hui Chen, Fangfang Wu, and Hui Liu, Effective Removal of Congo
Red by Triarrhena Biochar Loading with TiO2 Nanoparticles, Next-Generation Energy
Storage Materials Explored by Advanced Scanning Techniques, Volume 2018, Article
ID 7670929 https://doi.org/10.1155/2018/7670929

- Z Rozaki, 2020, Decrease of agricultural land and industry growth in Special Region of
Yogyakarta, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 458, Second
International Conference on Sustainable Agriculture 30-31 July 2019, Yogyakarta, Indonesia.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/458/1/012033/pdf

- Paula Vanessa, Sosa Diana, Milena Navarro, Crecimiento, complejidad económica y
emisiones de CO2: un análisis para Colombia, CIFE, Vol. 22 Núm. 37 (2020)  Articulos,
https://doi.org/10.15332/22484914/6039

- Ayse ÜNAL, Metin Mutlu AYDIN, Meltem SAPLIOĞLU, TÜRK SÜRÜCÜLERİN
FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNİ TRAFİK BİLGİLENDİRME AMACIYLA
KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Year 2018, Volume 6, Issue 2, 354 - 364,
23.06.2018, https://doi.org/10.21923/jesd.412215

- Iman Raeesi Vanani, Babak Sohrabi, A Multiple Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for
Predicting ERP Implementation Success, Iranian Journal of Management Studies, Vol. 13, No.
4, Autumn 2020, pp. 587-621, DOI: 10.22059/ijms.2020.289483.673801,
https://journal.ut.ac.ir/article_76051_90c58db2acfa455015254d682bcd7f65.pdf

- Zghurska O.M., Somkina T.V., The structure of agro-industrial enterprises management in the
context of the information technology development, Ekonomika APK. - 2020. - № 10 - P. 71,
UDS: 658.29:004(477)

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202010071

- M Delpasand, O Bozorg-Haddad, Integrated virtual water trade management considering self-
sufficient production of strategic agricultural and industrial products, Science of The Total
Environment, Volume 743, 15 November 2020, 140797

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720343217

- Y Sonko, I Lazebna, L Lebedeva, Material production and GDP in Ukraine: theoretical
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concept and financial assessment, Investment Management and Financial Innovations,
15/2018, пп. 51-59

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=741439

- O Emelyanova, O Mihaylova, Agrarian processing industry as a guarantor of food security in
the region, Economic annals-XXI, 2017, pp.24-27

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=676301

- C Constantin, Coordinates of Service Industry in European Union. A Marketing Perspective,
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics & Applied
Informatics . 2017, Vol. 23 Issue 3, p119-124. 6p.

https://web.archive.org/web/20200703105337id_/http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/201
7_3/Constantin.pdf

- S Mubarak, Quasi-optimization of Neuro-fuzzy Expert Systems using Asymptotic Least-
squares and Modified Radial Basis Function Models: Intelligent Planning of Operational
Research Problems. Doctoral thesis, University of Huddersfield

http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/35562/

- Ђокић, А., Ћокић, Н., Ивановић, М., Options of implementation the modern business
quality management methods in mining. MINING AND METALURGY INSTITUTE BOR,
UDK:622, doi:10.5937/mmeb1702125ID, ISSN:2334-8836(Štampano izdawe=, ISSN: 2406-
1395 (Online).

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2017/2334-88361702125D.pdf

- Siljković Borisa, Marković Sanjab, Matović Ana, Milanović Nikola, Economic applicability
and value of jewelry minerals, metallic and precious resources in Kosovo and Metohija,
Mining and Metallurgy Engineering Bor, 2018, br. 1-2, str. 97-108,
doi:10.5937/mmeb1802097S

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2018/2334-88361802097S.pdf

Ђокић, Н., Ђокић, А., Јовичић, А., (2019). Специфичности производње софтвера у републици
Србији, Часопис за економију и тржишне комуникације (Economy and Market Communications
Review), UDK:621.391:681.3.06(497.11), https://doi.org/10.7251/EMC2001167DJ. Kategorija M24:
indeksirano u: Emerging Sources Index (Thomson Reuters).

- ŽV Račić, Đ Mikić, N Mikić, OPTIMIZATION ALGORITHM OF RESOURCE
ALLOCATION IN ORDER TO EXAMINE THE ECONOMIC EFFECTS OF LINEAR
PROGRAMMING MODEL RESPONSE, Vol. 21 No. 1 (2021): EMC Review - ECONOMY
AND MARKET COMMUNICATION REVIEW, DOI:
https://doi.org/10.7251/EMC2101109R

Јовичић А., Ђокић А, Станић Т., (2018). Значај информационих технологија за ефикасност
менаџмента предузећа, Економски сигнали, vol. 13, br. 2, str. 75-87.

http://www.ekonomskisignali.edu.rs/baze/arhiva.php?vid=13&bid=2&sta=7

- M Stamatović, A Jovičić, L Stamatović, New Approach To Innovation Policy, PaKSoM 2019
1st Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and
Innovation, Serbia, Niš, December 09-10, 2019

б) у ранијем периоду

36. Књига из релевантне области. Одобрен од старне наставно научног већа факултета:
уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног уџбеника,
за ужу научну област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у наставничко
звање (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и број одлуке стручног органа):

37. Истакнута монографија међународног значаја-М11 (аутор-и, наслов, година издања,
ИСБН број и одлука стручног органа факултета. За монографију навести најмање десет
аутоцитата категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких наука,
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категорија М10 или М20 или М40 (за веродостојност М40 је потребна потврда
надлежног матичног научног одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке
потребно је шест аутоцитата категорије М20. Аутоцитати се рачунају на основу
библиографије дате монографије):

38. Монографија међународног значаја-М12 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета, За монографију навести најмање седам аутоцитата
категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија или
М10 или М20 или М40 (за веродостојност М40 је потребна потврда надлежног
матичног научног одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке потребна су
три цитата категорије М20):

39. Поглавље у монографији М11 = М13 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М13
једнак је броју цитата за монографију М11 подељеном са три (и заокруживањем на
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

40. Поглавље у монографији М12 = М14 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М14
једнак је броју цитата за монографију М12 подељеном са три (и заокруживањем на
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

41. Истакнута монографија националног значаја-М41 (аутор-и, наслов, година издања,
ИСБН број и одлука стручног органа факултета. Одлука надлежног матичног научног
одбора о предлогу монографије категорије М41):

42. Монографија националног значаја-М42 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета. Потребно је навести најмање пет библиографских
референци, укључујући и аутоцитате, категорије М20 или М50. У случају друштвених
и хуманистичких наука, најмање пет библиографских референци категорија М10 или
М20 или М40 или М50):

а) у току последњег изборног периода
Ђокић, A., Јовичић, A., Стаматовић, M., (2022), Интегрисане стратегије, методологија
ризика и аналитике пословних перформанси малих и средњих предузећа, Факултет
техничких наука у Косовској Митровици, штампао „Графиколор“ Краљево, UDC 005.332.1,
ISBN - 978-86-81656-39-6, COBISS.SR-ID – 67069961. Рецензенти др Драгомир Ђорђевић,
редовни професор на Правном факултету Универзитета Привредна академија, Нови Сад; др
Бранко Љутић, редовни профеор на Загребачкој школи економије и менаџмента и др Сања
Добричанин, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици. Обим монографије 283 стране, кандидат је
аутор првих четири поглавља што је укупно 136 страна.
 Jovičić, A., Đokić A., Denić N., (2019). Ekonomski-ekološki aspekti održivog razvoja

preduzeća, Naučno-stručno Društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Vol 26, No
93, str. 26-30. ISSN: 0354-3285, UDK: 657.372.01:502.31;

 Đokić, A., „Leadership manifestation in terms of technological changes“, „Economics
Management Information Tehnology“ Vol. 2 br. 2/2013, Bor;

 Jovičić, A., Đokić A., Stamatović Lj., (2018). Management in the Serbian IT sector –
specificities and recommendations, FBIM Transactions,MESTE, Vol VI, No 2, str. 44-53.
DOI: 10.12709/fbim.06.06.02.05, ISSN: 2334-718X; 2334-704X;

 Đokić N., Đokić A., Jovičić A., (2020). Specifičnosti proizvodnje softvera u Republici Srbiji,
Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja
Luka, Vol. X, No I, str. 167-189. ISSN:2232-8823, ISSN: 2232-9633, UDK:
621.391:681.3.06(497.11), https://doi.org/10.7251/EMC2001167DJ ;

 Đokić, A., :“Strategijski ciljevi preduzeća i organizaciona struktura”, Ekonomski signali,
Volumen 8, broj 2/2013, VEŠ Peć- Leposavić;

 Jovičić A., Đokić A., Stanić T., (2018). Značaj informacionih tehnologija za efikasnost
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menadžmenta preduzeća, Ekonomski signali, vol. 13, br.2, str. 75-87.,
http://www.ekonomskisignali.edu.rs/baze/arhiva.php?vid=13&bid=2&sta=7;

 Stamatovic, M., Vukajlovic, Dj., Cvetanovic, S., (2012), The Evaluation of Domestic
Companies in The Increasingly Compe-titive Environment and market Demands, Megatrend
Review, Vol. 9 (4), UDK 3, ISSN 1820-3159.

б) у ранијем периоду

Ђокић, А., Квалитетом до конкурентности, (2017), штампао КИЗ центар Београд, рецензенти
- проф. др Божидар Ставрић и проф. др Љиљана Арсић, УДК005.6005.6:339.137, COBISS. SR.
ID  230308876, ISBN 978-86-81287-88-0, стр. 237

43. Монографска студија-М43 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета. Потребно је да студија има најмање 40 страница по аутору
и две рецензије. Навести најмање четири аутоцитата по аутору категорије М20 или
М50 (односно, у случају друштвено-хуманистичких наука, категорија М10 или М20
или М40 или М50):

44. Поглавље у монографији М41 = М44 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М44
једнак је броју цитата за монографију М41 подељеном са три (и заокруживањем на
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

45. Поглавље у монографији М42 = М45 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М45
једнак је броју цитата за монографију М42 подељеном са три (и заокруживањем на
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

46. Потребне референце за ментора докторске дисертације у складу са стандардом  9
(наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима и
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма“, за
кандидата који се бира у звање редовног професора:

47. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету:

48. Учешће у комисијама за одбрану завршног рада на основним, интегрисаним и мастер
академским студијама:

Решењем од 5.10.2021. године именован је за члана комисије за одбрану завршног рада
кандидата Драгана Смикић бр. индекса 282/20 на студијском програму Управљање раизиком
од природних  катастрофа на тему под насловом „Ванредна ситуација у Србији након поплава
2014“

49. Руковођењементорство докторским дисертацијама (име и презиме докторанта-
докторанткиње, назив дисертације, научна областнајвише пет):

50. Менторствоучешће у комисијама за одбрану специјалистичког рада магистарске тезе и
докторске дисертације:

Потврда бр. 57 од 20.06.2022 издата од стране Академије струковних студија косовско
метохијске чиме се потврђује ангажовање др Александра Ђокића, доцента за извођење наставе
и менторство у три комисије и чланство у три комисије за одбрану специјалистичких радова.

51. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (За свако
стручно остварење или пројекат потребно је доставити потврду одговарајуће установе о
остварењу или учешћу на пројекту и/или дати линк на којем је могуће проверити
наведене податке)
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- Учесник пројекта: „Смањење негативних ефеката пандемије на заједницу“,
Пословни бизнис центар Звечан,  пројекат реализован 2020/2021., потврда од
14.06.2022. године.hiper link\Potvrda-Poslovni centar Zvecan-A_Djokic.pdf

- Учесник пројекта: „ Изградања туристичког комплекса VIA FERATA Берим“, Зубин
Поток, потврда од 3.06.2022. годинеhiper link\Potvrda-Opstina Zubin Potok-A_Djokic.pdf

- Учесник пројекта: „ Пројектовање погаона производње намештаја и грађевинске
столарије у Зубином Потоку“ –Зубин Поток,  потврда од 3.06.2022. годинеhiper
link\Potvrda-Opstina Zubin Potok-A_Djokic.pdf

V ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

52. Изборни елементи стручно професионалних доприноса:
Члан редакционог одбора и рецензент часописа „Економски сигнали“ чији је издавач
Академија   струковних студија косовско метохијска одсек Пећ у Лепосавићу, потврда бр.06/22
од 10.02.2022. године. http://www.ekonomskisignali.edu.rs/Redakcioni.php

53. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници:
- Волонтерски ангажован кандидат у припреми програма Народног позоришта

Приштина, са привременим седиштем у Грачаници, у периоду од 10 до 16. маја 2021,
потврда бр. 114., од 6.06.2022. године

54. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научно-истраживачким,
односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству:

- Размена студената на Дипломским академским студијама на Универзитету ALMA
MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - REPUBBLICA  ITALIANA
Своје научно усавршавање  кандидат је наставио на Универзитету у Болоњи где је у
оквиру посебног програма Министарства просвете Владе Републике Србије и
Министарства иностраних послова Републике Италије, примљен на мастер студије на
смеру “Развој и међународна сарадња“, где је у периоду од октобра 2002. године до
децембра 2003. године испунио све обавезе предвиђене наставним планом и програмом
студија и стекао Диплому универзитетских мастер студија I  степена.

- Cardiff  Metropolitan University, London School of Commerce, 19 november/ 15 december
2014.

- Ангажовање за одржавање наставе на Високој економској школи Пећ у Лепосавићу,
Академија струковних студија косовско метохијска

VI     ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД

VII  ОСТАЛО

VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):

Александар Ђокић рођен је 31.12. 1978. године у Скопљу, Република Македонија. Основну
школу, као и средњу Економску школу завршио је у Приштини са одличним успехом.
Економски факултет Универзитета у Приштини уписао је школске 1997/98 године  на смеру
Општа економија, и исти завршава 21.03. 2002. године са просечном оценом током студирања
8,32. Након завршетка студија, 2002. године заснива радни однос на Факултету техничких
наука Универзитета у Приштини – Косовској Митровици у звању асистента приправника. Своје
научно усавршавање наставља на Универзитету у Болоњи где је у оквиру посебног програма
Министарства просвете Владе Републике Србије и Министарства иностраних послова
Републике Италије, примљен на мастер студије на смеру “Развој и међународна сарадња“, где
је у периоду од октобра 2002. године до децембра 2003. године испунио све обавезе предвиђене
наставним планом и програмом студија и стекао Диплому универзитетских мастер студија I
степена. Своје даље научно усавршавање наставља на Факултету за предузетнички бизнис,
Универзитета Унион, на коме школске 2005/06 године уписује  магистарске студије које
завршава 12.11.2007. године успешном јавном одбраном магистарског рада на тему
„Статистички обухват и истраживање сектора малих и средњих предузећа у Србији“, и стиче
звање магистра економских наука. Докторску дисертацију под насловом „Управљање
квалитетом пословања у функцији стицања конкурентске предности предузећа”, пријавио је  и



ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
ОБРАЗАЦ 1 : НАУКА

www.pr.ac.rs

11

одбранио на Факултету пословне економије - Паневропском Универзитету “ АПЕИРОН ”, у
Бања Луци 2017. године и тиме стекао звање Доктор економских наука. За доцента на
Факултету техничких наука изабран је у децембру 2017. године, где и данас ради.
На основу увида у научно-истраживачки опус кандидата може се закључити да је Александар
Р. Ђокић остварио запажене резултате у научној области којом се бави. Кандидат се у научном
раду опредељује за актуелне и комплексне теме, чија обрада захтева широко познавање теорије
и примене различитих метода мерења квалитета предузећа у циљу унапређења конкурентности.
Резултате истраживања, кандидат излаже и образлаже јасно, концизно и аргументовано.
Имајући у виду презентоване резултате научно-истраживачког рада, Комисија закључује да
кандидат влада материјом коју обрађује и да поседује компетенције које су неопходне за даљи
научно-истраживачки рад.

IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Увидом  у објављене радове кандидата, његове домете и интересовања у економској
теорији, с једне, и резултате емпиријских истраживања које је др Александар Ђокић,
као доцент остварио обављајући најразличитије активности у свом раду успешно је
повезао истраживачки рад са наставно педагошким радом на Факултету техничких
наука у Косовској Митровици. Дакле, кандидат у складу са Законом о високом
образовању, Статутом Универзитетa у Приштини  са привременим седиштем у
Косовској Митровици, Правилником о ближим условима за избор наставника
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
испуњава обавезне и изборне услове за избор у звање ванредног професора.

Испуњеност обавезних услова:

 Кандидат има докторат из уже научне  области за коју се бира;
 Испуњен услов за избор у звање доцента;
 Позитивно је оцењен педагошки рад кандидата од стране студената у поступку

самовредновања;
 Објавио је три рада из категорије М-24;
 Објавио је један рад у часопису категорије М51;
 Публиковао је монографију из области за коју се бира која је одобрена одлуком

ННВ- а Техничког факултета у Косовској Митровици;
 Учесник је три пројекта локалне самоуправе;
 Објавио је два рада у домаћим референтним часописима (М53);
 Учесник је две међународне конференције као коаутор  (М34).

Испуњеност изборних услова:
 Кандидат је члан редакционог одбора часописа „Економски сигнали“
 Учесник у размени студената у периоду од 2002/2003 на ALMA MATER

STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - REPUBBLICA  ITALIANA
 Cardiff  Metropolitan University, London School of Commerce, 19 november/ 15

december   2014.
 Кандидат је био ангажован пет школских година за извођење настве на

Академији струковних студија косовско метохијској одесек Пећ у Лепосавићу
Према оцени Комисије, кандидат је у досадашњој наставној активности стекао
квалитетно наставно и педагошко искуство у свим облицима рада са студентима.
Др Александар Ђокић, доцент испунио је предвиђене услове обавезне и изборне за
избор у звање венредни професор за ужу научну област  Економика и индустријски
менаџмент.
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно, на ½ странице куцаног текста, навести да ли сваки
кандидат појединачно испуњава или не испуњава услове за избор у одређено звање наставника.
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Ha  ocHOBy  IIper]IeHa     11  ;|eTaJbHe  aHajlH3e  o6jaBjbeHHx  HayTIHHx  H  cxpyTIHREc  paHOBa  KaHHIIHaTa,

yBHz|a y HocaHalllELH HayqHo-HcxpaxllBaHKII pa;I, H3HeTHx 3aKlbyqaKa H MHIIITI,eEa, carjlacHo 3aKOHy
0  BHcOKOM  06pa3OBalby,   cTaTyTa  ®aKyjlTeTa  TexHHqKHx  HayKa  H  y  cKjlany  ca  rlpaBII]I"ItoM  0
6TmxHM  ycjloBIIMa  3a  H36op  y  3BaELa  HacTaBHHlta  yHHBep3HTeTa  y  rlprm"HH  ca  npHBpeMeHHM
cez[rmTeM  y  KOcOBCKoj   MHTpOBHI|H,  q]IaHOBII  KOMHclrie,   ca  IIOce6HHM  3a;IOBOTI,cTBOM9   IIpe;ula]ny
H36opHOM   Behy   ®aKyTITeTa   TexHHtlKHx   HayKa   H   CTpytlHOM   Beky   3a   npaBHo-eKOHOMCKe   HayKe
yHHBep3IITeTa   y   IIPHm"m   ca   IIPHBpeMeHIIM   ceHHmTeM   y   KocoBCKoj   MHxpoBIII|H   Ha   ycBoje
H3BemTaj   H  yTBp[|e  IIpeqilor  CeHaTy  yHIIBep3HTeTa  y  Hplrm"HH-KocoBCKoj  MlxpoBHnyl  ;|a  ce
KaHHH;|aT  xp  AjleKcaHj|ap  boKHh,  z|OHeHT  H3a6epe  y  3BaH,e  6¢xped#w  xpo¢ccap  3a  y)Icy  Haytlny
o6jlacT EKOHOMHKa H HH[[ycTPHj clcH MeHauMeHT.

IIOTIIHCH qJIAIIOBA KOMHCHJE :1.-__-S€de---

-\
j]p ropaH MaKCHMOBHh, pe;|OBHH npo¢ecop, IIpe;Ice;|HIIK2./¢,rty

/

Th JI}HJbaHa Apcllh, peHOBHH IIpo¢ecop, .Ijlall

-i-            :--`   ::-----'------:.i-...=`-j|pMH]IaHCTaMaTOBHh,peHOBHHIIpo¢ecop,q]IaHHAIIOMEHA:

H3BelllTaj  ce IIrme HaBobeEeM xpaTKIIx o;|roBopa, ca Ba]IHj|HHM IIo;|al|IIMa, y o6JmKy o6pacl|a,  6e3
cyBHIIIHor TeKCTa.

qJlaH  KOMHCHje  KojH  He  xej"  j|a  IIOTIIHIHe  H3BelllTaj,  jep  ce  He  cJlaxe  ca  MHm]I,elf,eM  BehHHe
tlJlaHOBa  I(oMIICHje,  Hy"all je  ;|a  HaBe;|e  o6pa3JloxeH>e,  o;|HocHo  paeJlore  36or  KojHx  He  xeTm  ;|a

IIOT"me 113BelllTaj .

H3BemTai  H CBH IIoluro3H HocTaBTLaiv ce H v e]IeKrooHCKoi  d)OOMH.


