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  Датум Институција Област 

Избор у звање 

01.04.2015 Висока економска школа струковних 

студија Пећ у Лепосавићу 

Пословна економија и 

менаџмент 

Докторат 

16.10.2012 Факултет за пословно индустријски 

менаџмент Универзитет Унион -

Београд 

Менаџмент 

Специјализација    

Магистратура 

25.11.2011 Факултет за пословно индустријски 

менаџмент Универзитет Унион-

Београд 

Менаџмент 

Диплома 

18.11.2003. Факултет за трговину и банкарство 

Јанићије и Даница Карић-Београд 

Менаџмент 

Списак предмета које наставник држи 

Р.б. Назив предмета Врста студија 

1 Управљање инвестицијама осс - фин 

2 Менаџмент иновација осс - мсп 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10) 

1 .„Има ли Србија од једностраног примењивања трговинског споразума са ЕУ веће штете или користи?“ 

Економски сигнали 1, 2009. стр. 127-137. Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу 

2 Слом америчког инвестиционог банкарства – балон је ипак пукао“, часопис „Економски сигнали 3 – 4, 2008. 

стр 87-905. Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу. 

3 Померање тржишног утицаја од продаваца ка купцима применом електронске трговине у осигурању (коаутор 

са М. Дедовић), Тематски зборник међународног значаја  IX Међународна конференција о електронском 

пословању Палић 23.април 2009. 

4 Фатални изазови кризе“ (Fatal Challenges of crisis) Тематски зборник међународног значаја  1st International 

Conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience” 25-27, September 2009. s. 555 – 562 

5 „Женско предузетништво и криза“ (коаутор са М.Дедовић) Тематски зборник међународног значаја 10th 

International conference “Research and development in mechanical industry” Vrnjacka banja September 2012 

6 Менаџмент радног времена“ (Working time management) (коаутор са M.Дедовић) Тематски зборник 

међународног значаја  9th International Conference mechanical industry” Vrnjacka banja 16-19 September, p.732-

738 

 

7 .“ Како задржати најбоље раднике у условима кризе“ (How to keep best workersk in conditions of crisis?), 

(коаутор са М. Дедовић), Тематски зборник међународног значаја  9th  International conference “Research and 

development in mechanical industry” Vrnjačka Banja 16-19, Septembеr 2009. str.722-727 

8 .„Савремени концепти и технологије управљања односима са клијентима“ (Modern concepts and tehnologies of 

client relation management) (коаутор са М. Дедовић). Тематски зборник међународног значаја  1st International 

Conference “Application of new technologies in management” Vrnjačka banja 08-11, February 2009. стр.210-218 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   
Број домаћих пројеката на којима наставник 
тренутно учествује   

Укупан број радова 
са SCI (SSCI) листе   

Број међународних пројеката на којима 
наставник тренутно учествује   

Усавршавања 

 

Остали подаци који се сматрају релевантним 

   

 


