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2008-2015. Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Завршио докторске академске студије трећег степена на студијском програму
Информациони системи и менаџмент.
Одбрањена докторска дисертација: Индикатори квалитета људског капитала
српске научне заједнице у земљи и свету.
Просечна оцена: 10,00.
2007-2008. Факултет организационих наука, Београд
Завршио дипломске академске студије - мастер на Одсеку за управљање
квалитетом.
Мастер рад „Модели система друштвене одговорности организација“ оцењен са
10.
Просечна оцена: 10,00.
2002-2007. Факултет организационих наука, Београд
Дипломирао на Одсеку за управљање квалитетом.
Дипломски рад „Менаџмент друштвеном одговорношћу“ оцењен са 10.
Просечна оцена: 9,60.
1998-2002. Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац
Завршио све четири године са одличним успехом.
1990-1998. Основна школа „Јован Поповић“, Крагујевац
Завршио са највишим успехом, носилац дипломе „Вук Караџић“.
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Радно искуство
Од јуна 2007. године ради као демонстратор и сарадник у настави, од фебруара 2010. као
асистент, a од јануара 2016. као доцент на Факултету организационих наука Универзитета у
Београду. На свим нивоима студија на ФОН-у одржавао је и/или одржава наставу на
предметима „Основе квалитета“ (на српском и енглеском језику), „Систем квалитета“ (на
српском и енглеском језику), „Систем менаџмента квалитета“, „Систем заштите на раду“,
„Систем менаџмента здравља и безбедности на раду“, „Управљање квалитетом у услужним
делатностима“, „Трошкови квалитета“, „Одабрана поглавља из менаџмента квалитета 1“,
„Одабрана поглавља из менаџмента квалитета 4“, „Менаџмент и квалитет“, „Модели система
менаџмента здрављем и безбедношћу на раду“, „Модели друштвене одговорности
организација“ и „Менаџмент квалитета у јавној управи“.
Коаутор је књига „Основе квалитета“, „Систем менаџмента квалитета“ и „Систем менаџмента
квалитета: Друго, проширено и допуњено издање.“, које се користе као уџбеници на више
предмета Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију, на основним, дипломских
академским (мастер) и докторским студијама ФОН-а.
Од академске 2016/2017. године, од Шумарског факултета Универзитета у Београду,
ангажован као наставник за извођење наставе на мастер академским студијама овог
факултета, на предмету предмета „Управљање квалитетом у заштити земљишних и водних
ресурса“. Такође, ангажован као наставник на извођењу наставе на мастер академским

студијама, у оквиру студијског програма Менаџмент пословних перформанси, на Универзитету
у Београду, у школској 2016/17. години. Током 2017/2018. године одржавао је наставу на
предмету „Модели, методе и технике управљања квалитетом“, на мастер академским
студијама, на заједничком програму „Mенаџмент у управи“ Факултета организационих наука и
Факултета за управу, Универзитета у Љубљани.
На Правном факултету Универзитета у Београду, на предмету „Економско право“, одржао је
27. марта 2017. године гостујуће предавање под називом „Менаџмент и стандардизација у
области друштвене одговорности“. Према Захвалници издатој од Правног факултета
25.12.2018. године иу Београду, и приложеној уз ову пријаву на конкурс: „Правни Факултет
Универзитета у Београду овим путем изражава захвалност Факултету организационих наука,
Катедри за менаџмент квалитета и стандардизацију, за остварену сарадњу у области
додипломских академских студија која је резултирала у заједничком пројекту у којем су
учествовали студенти основних студија наша два факултета. Успостављању сарадње највише
је допирнео доц. др Младен Ђурић... Многи студенти II године пословно-правног смера, у
евалуацији студијске групе на крају семестра навели су да им је изузетан утисак оставило
поменуто предавање колеге Ђурића... успео је да заинтересује студенте и подстакне их не
само на критичко размишљање, већ и мотивише да примене поменути стандард у својим
истраживањима. Поменуто гостујуће предавање подстакло је и формалну сарадњу наших
студената у оквиру пројекта, који је након непуна три месеца, почео да се реализује... Овај
пројекат се одвијао у две фазе, и недавно је завршен објављивањем Стандарда и пратећих
прилога у посебном броју Студентске редакције за привредно право. Желимо да нагласимо да
је овај пројекат имао не само педагошки, већ и практични значај, чему је значајно допринео
доц. др Младен Ђурић.“
Пре избора у звање последње звање (доцента), академске 2011/2012. одржавао је наставу и
на заједничким дипломским академским (мастер) студијама Филолошког факултета
Универзитета у Београду и Универзитета у Орлеану (Француска) на предмету „Quality Control“
(на енглеском језику).
Чланства у научним, стручним, програмским и организационим одборима
1. Члан Научно-стручног одбора 32. Међународног конгреса о процесној индустрији –
Процесинг, Београд, Србија, мај-јун 2019., Организатор: Савез машинских и
електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Друштво за процесну
технику
2. Члан Организационог одбора 31. Међународног конгреса о процесној индустрији –
Процесинг, Бајина Башта, Србија, јун 2018., Организатор: Савез машинских и
електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Друштво за процесну
технику
3. Члан Међународног научног одбора конференције “Economy in Transformed Security
Environment - EKOB 2018” (“Економија у измењеном безбедносном окружењу – ЕКОБ
2018”), Београд, Србија, март 2018, Организатор: Center for Security, Management and
International Politics (CeSMIP) / Центар за безбедност, менаџмент и међународну
политику
4. Члан Програмског одбора XXVI Конференције о квалитету: Менаџмент безбедношћу
производа и услуга у циљу заштите потрошача, Сутоморе, Црна Гора, септембар 2019.
Организатор: Југоинспект Београд
5. Члан Програмског одбора XXV Конференције о квалитету: Квалитет у пракси – Анализа
ризика сигуран пут ка одрживом развоју, Сутоморе, Црна Гора, септембар 2018.
Организатор: Југоинспект Београд
Председавањa и учешћa у раду комисија и стручних тела
Председник комисије за стандарде и сродне документе КС А260 – Менаџмент који се односи
на људске ресурсе, у Институту за стандардизацију Србије, од 2017. године. Током овог
периода, ова национална комисија, симетрична комисији ISO TC 260 Human Resource
Management, развила је и објавила српске стандарде SRPS ISO 30400:2019 – Менаџмент
људских ресурса – Речник, и SRPS ISO 30401:2019 – Системи менаџмента знања – Захтеви, на
основу аналогних ISO стандарда. Такође, у децембру 2019. иницијативом ове комисије
одржан је први семинар у области стандарда за менаџмент људских ресурса у Институту за
стандардизацију Србије под називом „Менаџмент људских ресурса – стандарди серије SRPS
ISO 30400“, где је и одржао предавање на тему „Основе стандардизованих система
менаџмента и њиховог развоја/примене у области менаџмента људских ресурса“. Уз то, током

овог времена, такође на иницијативу управо ове комисије, покренути су процеси
преиспитивања неких од спорних језичких решења у српским стандардима за системе
менаџмента, који су на крају и разрешени арбитрирањем представника језичког одбора
Српске академије наука и уметности (САНУ). Тренутно, ова комисија развија четири српска
стандарда из серије за менаџмент људских ресурса, на основу аналогних ISO стандарда.
Такође, током овог периода, а почевши од 2011. године, члан је комисије за стандарде и
сродне документе КС А268 – Одрживост и друштвена одговорност, у Институту за
стандардизацију Србије (од 2011. године). Током рада у овој комисији симетричној ISO TC 268
- Sustainable Cities and Communities, осим активности везаних за стандард SRPS ISO
26000:2011, био је један од најангажованијих чланова у раду на развоју стандарда SRPS ISO
37001:2017 – Системи менаџмента против мита – Захтеви са упутством за коришћење,
коначног објављеног 2017. године, као и стандарда SRPS ISO 37100:2019 Oдрживи градови и
заједнице – Речник.
Toком 2016. и 2017. године, био је четири пута ангажован као председник комисија у
процесима сертификације система менаџмента друштвене одговорности према стандарду
IQNet SR 10:2015 (у случајевима сертификације према предметном стандарду компанија
“Avisto Eastern Europe”, “Elsys Eastern Europe”, „Elrad Serbia”, “Energoprojekt Oprema”), од
сертификационог тела JUQS (оснивач: Југоинспект Београд).
На Факултету организационих наука, током академске 2018/19. и 2019/20. године, као
представник Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију, члан је Комисије за 4
менаџмент студијска програма (Менаџмент и организација, Менаџмент, Менаџмент у јавном
сектору, Управљање пословањем). Током 2018/2019. и 2019/2020, представник Катедре за
менаџмент квалитета и стандардизацију, такође је и заменик члана Већа студијских програма
основних академских студија. Током академске 2016/17. и 2017/18. године, као представник
Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију био је члан Већа студијских програма
мастер академских студија.
У академској 2019/2020. години, рецензент је монографске публикације: „Oснови
предузетничког менаџмента и економије - Практикум“ Факултета инжењерских наука,
Универзитета у Крагујевцу. Такође, био је три пута рецензент радова за часопис „Engineering
Economics“ (M22), рецензент поглавља за међународну монографију „Emerging Trends in the
Development and Application of Composite Indicators“, рецензент радова за часописe
„Management“, „European Project Management Journal“ и „Техника“, као и рецензент неколико
десетина радова за конференције и стручне скупове SymOrg 2012, SymOrg 2014, SymOrg
2016, SymOrg 2018, SymOrg 2020, EKOB 2018, СПИН 2019 и Процесинг.
Током академске 2017/2018. био је три пута члан комисија за изборе у звања на Факултету
инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу (једном на конурсима за избор у звање
истраживача-сарадника и два пута на конкурсима за избор у звање истраживачаприправника).
Пројекти и стручна ангажовања
Један је од аутора техничког решења „Мрежна инфраструктура Виртуелног Универзитета
Српске Дијаспоре (ВУСД)“, категорисаног као ново техничко решење примењено на
националном нивоу, за наручиоца – Владу Републике Србије, Канцеларија за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону (Број уговора: 401-00-28/2013-01/106). Решење припада
техничко-технолошкој и биотехничкој научној области, односи се на области: Мреже
интелектуалне дијаспоре Србије; просторe и места за креирање транснационалног знања,
сцијентометрију и квалиметрију интелектуалног и дружбеног капитала, базе података о
интелектуалној дијаспори Србије и организационо-пословни модел виртуелног универзитета
дијаспоре Србије. Научна дисциплина којој ово техничко решење припада је –
интердисциплинарно: мреже, мреже знања, сцијентометрија, квалиметрија, базе података.
Мишљење Научног већа Факултета организационих наука о релевантности и прихватљивости
овог техничког решења дато је под бр. 05-01 бр. 3/26, од 27.05.2020. године.
Toком 2018-2019. године, руководилац пројекта Факултета организационих наука и компаније
„FCA Srbija” под називом „Oбука запослених компаније FCA Србија на тему „Упознавање са
стандардом ISO 31000:2018“ (у оригиналу „Introduction to ISO 31000:2018“). Овај пројекат
укључивао је рад на: стварању основа за иновацију знања и рад у односу на стандарде ISO
31000:2018, ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016, упознавању запослених компаније са
смерницама за менаџмент ризика – ISO 31000:2018, прегледу и анализи захтева који се
односе на менаџмент ризика у стандарду ISO 9001:2015. прегледу и анализи захтева који се
односе на менаџмент ризика у стандарду IATF 16949:2016, спровођењу пројекaта – радионица

у сврху коришћења модела развијеног од руководиоца пројекта у складу са смерницама за
менаџмент ризика из стандарда ISO 31000:2018, и у комбинацији са техникама „Turtle“ и
„SIPOC“ дијаграма, као и „Fine-Kinney“ и „FMEA“ методама, да би се кроз тимски рад
увежбавали одговори на захтеве стандарда ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016 у вези са
менаџментом ризика.
Учесник у пројекту „Kвалитет и стандардизовани системи менаџмента у ИТ сектору“,
реализованом у периоду 2018-2019. године, уз подршку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, као члан
пројектног тима.
У току 2019. и 2020. године, ангажован је од Привредне коморе Србије као спољни стручни
саветник у ревизизији модела Националне награде за друштвено одговорно пословање „Ђорђе
Вајферт“, коју Привредна комора Србије додељује од 2007. године. Такође, током овог
периода, на позив Центра за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену
одговорност Привредне коморе Србије, заједно са Међународним центром „Олоф Палме“, био
је главни предавач/реализатор семинара на тему „Нефинансијског извештавања“, одржаног
децембра 2019. године у Привредној комори Србије („Модели и алати нефинансијског
извештавања“), и у форми вебинара, јуна 2020. године („Извештавање о одрживости“).
Toком 2018. године, био је вођа тима проверивача током интерне провере интегрисаног
система менаџмента компаније „ELRAD Serbia” према стандардима SRPS ISO 9001:2015 за
систем менаџмента квалитета (QMS), SRPS ISO 14001:2015 за систем менаџмента животне
средине (EMS), SRPS ISO 45001:2018 за систем менаџмента здрављa и безбедности на раду
(OHSMS) и IQNet SR 10:2015 систем менаџмента друштвенe одговорности (SRMS), за које су
извршене и одговарајуће сертификације.
У периоду од 2016. године, одржао је више обука на теме менаџмента квалитета, менаџмента
здравља и безбедности на раду, менаџмент ризика, прилика и циљева, као и друштвене
одговорности организација, у различитим државним и приватним пословним системима (попут
Директората за цивилно ваздухопловство, Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“,
мултинационалних компанија из области аутомобилске индустрије, компанија из прехрамбене
индустрије итд.), био консултант и саветник на разчилитим питањима, попут израде
стратегија друштвено одговорног пословања, друштвено одговорне регрутације и привлачења
кадра и сл. Одржао је уводно предавање под називом „Демистификовање менаџмента
квалитета услуга“ на великом пословном догађају „Дан квалитета услуге“, организованом у
„Crown Plaza“ у Београду, маја 2017.
Обавио је стручно усавршавање кроз програм специјализованих обука на тему „Lean Six
Sigma Black Belt train the trainer“ у периоду од 12. до 16. јуна 2017. u "The Lean Six Sigma
Company" (Ротердам, Холандија).
Био је један од модератора округлог стола „BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES FOR BETTER
BUSINESS“ на међународној конференцији „XVI International Symposium SymOrg 2018 – Doing
Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions“, у организацији Факултета
организационих наука, на Златибору 2018. године.
Током 2015. и 2016. године учествовао је у развоју „Телевизије Храм“, Српске Православне
Цркве - Архиепископије београдске-карловачке.
Био је потпредседник и члан Програмског и Организационог одбора традиционалне
Конференције студената индустријског инжењерства и менаџмента коју организују
Универзитети у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу, као и члан организационог одбора
међународне конференције „The 11th International conference - Standardization, protypes and
quality: a means of Balkan countries’ collaboration”.
Пре избора у звање доцента, такође је учествовао у реализацији већег броја научноистраживачких и стручних пројеката, међу којима се истичу:

„Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality
management potentials in Western Balkans Countries“, TEMPUS пројекат, JP 5436622013, заменик координатора пројекта за Универзитет у Београду, 2013-2016.

„Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању“, Факултет организационих
наука и Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, аутор и
реализатор, 2014.
„Друштвена (корпоративна) одговорност – стандард ISO 26000 и модели друштвене
одговорности организација“, TMS Academy, 2014. -


















„Развој инфраструктуре Виртуелног универзитета српске дијаспоре (ВУСД) за потребе
Срба у региону“, Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Влада
Републике Србије, координатор пројекта, 2013-2015.
Организација студентских пракси у Метролошкој лабораторији и Центру за квалитет
Факултета организационих наука, 2013. Организација студентских пракси у компанији TMS CEE, 2013. „Improvement of Students’ Internship in Serbia”, TEMPUS пројекат, ЈP 510985-2010,
заменик координатора пројекта за Универзитет у Београду, 2010-2013.
„Управљање пројектима и друштвено одговорно пословање МСПД“, Програм „Подршка
трговини“, Czech Republic Development Cooperation, 2013.
Промоција монографије „Менаџмент виртуелног универзитета дијаспоре као
комплексне организације: виртуелни универзитет српске дијаспоре – настајуће
лидерство нације“, Факултет организационих наука и Групе за просперитет Србије
(ГЕПС), организатор и модератор, 2013.
Развој стандарда за одрживи менаџмент туристичких дестинација “RESUME
(Requirements for Sustainable Management of Tourist Destinations)”, Центар за
истраживачке и развојне пројекте „ЕcoDev“, 2012.
Организација студентских пракси у ЈП Завод за уџбенике, 2011-2013.
Формирање центра за стручну обуку кадрова у Новом Пазару, Канцеларија за одрживи
развој недовољно развијених подручја, Влада Републике Србије, 2011-2012.
“Master Studies Development Program: Motherland-Diaspora Relationship Management”,
WUS (World University Service) Austria, Austrian Development Cooperation, 2011.
Примена захтева стандарда ISO 9001:2008 у фабрици бетона MB CEMPROM, 20102011.
„Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia“, TEMPUS пројекат,
ETF-JP-00051-2008, 2008-2011.
Примена захтева стандарда ISO 9001:2008 на Факултету организационих наука, 20092010.
Развијање индикатора одрживог развоја за општину Пожаревац, 2008-2009.
Успостављање центара за дијаспору при регионалним привредним коморама,
Министарство за дијаспору, Влада Републике Србије, 2007.

Вредновање предагошког рада наставника на предметима основних
академских студија
Током рада на Факултету организационих наука, у наставничком и сарадничким звањима,
остварио је укупну просечну оцену 4,75 (од 5), на извршених укупно 48 процеса оцењивања.
Од избора у звање доцента, остварио је укупну просечну оцену 4,71 – на извршених 28
процеса оцењивања. Претходно, у сарадничким звањима, као асистент и сарадник у настави,
остварио је укупну просечну оцену 4,82 – на извршених укупно 20 процеса оцењивања; од
тога, у звању асистента остварио је укупну просечну оцену 4,86 – на извршених укупно 15
процеса оцењивања, а у звању сарадника у настави остварио је укупну просечну оцену 4,67 –
на извршених укупно 5 процеса оцењивања. Неколико пута био, по оценама, међу првих 5, а
у летњем семестру академске 2014/2015. и најбоље оцењени сарадник у звању асистента (на
предметима „Систем квалитета“ и „Управљање квалитетом у услужним делатностима“ – где
одржава и предавања и вежбе, и који је, у 1 од категорија био најбоље оцењени предмет).
Током рада на Факултету организационих наука, био је ментор за израду 65 завршних радова
на основним академским студијама, као и 12 завршних радова на дипломским академским
студијама. Такође, био је члан комисије за одбрану 76 завршних радова на основним
академским студијама (од тога 21 од избора у звање доцента), као и 16 завршних радова на
дипломским академским студијама. За време трајања овог конкурса, актуелни је ментор
великог броја завршних радова, како на основним академским студијама, тако и на
дипломским академским студијама.
Резултати вредновања после избора у последње звање (доцента)
Основе квалитета
- 2015/2016. – зимски семестар (оцењен са 4,68); зимски семестар, настава на енглеском
(оцењен са 4,98); летњи семестар, Операциони менаџмент (оцењен са 4,90); летњи семестар,
Менаџмент (оцењен са 4,88); летњи семестар, настава на енглеском (оцењен са 4,72); 2016/2017. – зимски семестар (оцењен са 4,86); летњи семестар, Операциони менаџмент
(оцењен са 4,69); летњи семестар, настава на енглеском (оцењен са 4,34); - 2017/2018. –
зимски семестар (оцењен са 4,91); зимски семестар, настава на енглеском (оцењен са 4,96);
летњи семестар, Операциони менаџмент (оцењен са 4,59); летњи семестар, Менаџмент

(оцењен са 4,31); - 2018/2019. – зимски семестар (оцењен са 4,81); - 2019/2020. – зимски
семестар (оцењен са 4,85);
Систем квалитета
- 2015/2016. – летњи семестар (оцењен са 4,69);
Систем менаџмента квалитета
- 2016/2017. – летњи семестар (оцењен са 4,61);- 2017/2018. – летњи семестар (оцењен са
4,57); - 2018/2019. – летњи семестар (оцењен са 4,68);
Систем заштите на раду
- 2015/2016. – зимски семестар (оцењен са 4,84); - 2016/2017. – зимски семестар (оцењен са
4,78);
Систем менаџмента здравља и безбедности на раду
- 2017/2018. – зимски семестар (оцењен са 4,46); - 2018/2019. – зимски семестар (оцењен са
4,63); - 2019/2020. – зимски семестар (оцењен са 4,67);
Управљање квалитетом у услужним делатностима
- 2015/2016. – летњи семестар (оцењен са 4,94); - 2016/2017. – летњи семестар (оцењен са
5,00);
Одабрана поглавља из менаџмента квалитета 1
- 2017/2018. – зимски семестар (оцењен са 4,21); - 2018/2019. – зимски семестар (оцењен са
4,64); - 2019/2020. – зимски семестар (оцењен са 4,61);
Резултати вредновања пре избора у последње звање, као сарадник у настави и
асистент
Основе квалитета
- 2008/2009. (оцењен са 4,66), 2009/2010. (оцењен са 4,55), 2010/2011. (оцењен са 4,91),
2011/2012. (оцењен са 4,90), 2012/2013. (оцењивање није извршено), 2013/2014.
(оцењивање није извршено) и 2014/2015. (оцењен са 4,47);
Систем квалитета
- 2014/2015. (оцењен са 4,91);
Систем заштите на раду
- 2007/2008. (оцењен са 4,43), 2008/2009. године (оцењен са 4,70), 2009/2010, (оцењен са
4,79), 2010/2011. (оцењен са 4,81), 2011/2012. (оцењен са 4,84), 2012/2013 (оцењен са
4,90), 2013/2014. (оцењен са 4,98) и 2014/2015. (оцењен са 4,80);
Управљање квалитетом у услужним делатностима
- 2007/2008. (оцењен са 4,66), 2008/2009. године (оцењивање није извршено), 2009/2010.
(оцењен са 4,74), 2010/2011. (оцењен са 4,95), 2011/2012 (оцењен са 4,93), 2012/2013
(оцењен са 4,93), 2013/2014. (оцењен са 4,93) и 2014/2015. (оцењен са 5,00);
Трошкови квалитета
2011/2012. (оцењен са 4,86).
Саветник управног одбора и председника, као и члан саветодавног одбора организације
„Oikos Београд - студенти за одрживу економију и менаџмент”, придружници глобалне „Oikos
International” oрганизације, са седиштем у Швајцарској. Саветовања и консултације управном
одбору, председнику, као и члановима ове организације одржавао је поводом бројних
пројеката као и идеја за унапређење рада саме организације. Током марта 2019. године, у
Научно-технолошком парку у Београду, током „Оikos Spring Meeting 2019“ – глобалном
догађају ове студентске организације, био је предавач на тему „Standardization in the field of
Sustainable Cities“. Такође, био је модератор панел дискусије на тему „Корпоративно одрживо
пословање“ на Економском факултету у Београду, и учесник у панел дискусије на тему „Сваки
дан је Дан планете Земље“ на Факултету политичких наука у Београду, у организацији “Oikos
Београд“.

Био је организатор и ментор неколико стотина пракси студената Факултета организационих
наука (студијске групе Управљање квалитетом, односно Менаџмент квалитета и
стандардизација) спроведених како на самом Факултету организационих наука, тако и у
различитим организацијама са којима је остварена сарадња по овом питању (ЈП Завод за
уџбенике, ТМS CEE, Adria Media Group, Teлевизија Храм, Medi Group, Bureau Veritas, JUQS,
Smart Plus Research, E-Smart Systems, Kaizen Institut Srbija, Institut za unapređenje poslovanja).
Oве праксе су организоване у складу са моделом проистеклим са Tемпус пројекта
„Improvement of Students’ Internship in Serbia”, ЈP 510985-2010, на коме је био заменик
координатора пројекта за Универзитет у Београду (2010-2013).
Такође, био је иницијатор, организатор и ментор у раду студената који су учествовали у
организовању великог броја различитих догађаја везаних за рад Катедре за Управљање
квалитетом / Менаџмент квалитета и стандардизацију на Факултету организационих наука,
попут „Презентације пракси за студенте Менаџмента квалитета и стандардизацији по моделу
са пројекта Темпус“ (догађај одржаван сваке године у периоду 2011-2019.), „Децембра
квалитета“ (2014-2018.), „Презентације студијске групе за менаџмент квалитета и
стандардизацију“ (2014-2019.), као и бројних гостујућих предавања, све ово везано за
промовисање струке менаџмента квалитета и стандардизације, унапређење рада саме
студијске групе, упознавање са радним местима и приликама на тржишту, повезивање
дипломираних и садашњих студената итд.
Био је један од иницијатора и ментор два пројекта за студенте у Истраживачко-развној центру
Факултета организационих наука – „Развој стандарда друштвено одговорног пословања у
пољопривреди“, заједнички пројекат у две фазе за студенте ФОН-а и Правног факултета
(2017-2018. године); и „Унапређење квалитета интегрисаног система менаџмента у компанији
Saga New Frontier Group“, пројекта за студенте менаџмента квалитета и стандардизације на
ФОН-у, са ИТ компанијом „Saga New Frontier Group“ као партнером на пројекту.
Био је ментор у раду „Quality Media Station”, организације студената на Факултету
организационих наука, приликом извођења „Quality Management trainee program“-a,
организације бројних догађаја попут „Студенти-студентима“ (2016-2019.) и „Quality Cinema“
(2017-2019.), aли и бројних других активности, како на ФОН-у, тако и ван њега. У децембру
2017. године, у Научно-технолошком парку у Београду, током догађаја „Business Quality
Academy“, oдржао је предавање на тему „Како развити профил на LinkedIn-у“, a предавања на
сличну тему „Улога LinkedIn-a у изградњи виртуелног пословног идентитета“ одржао је и на
Факултету организационих, на позиве студентских организација „FON-ov centar za razvoj
karijere“ у мају 2017. године, као и „ESTIEM“, у новембру 2017. године.
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