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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

 

Подаци о научним и стручним квалификацијама наставника и сарадника и задужења у настави на основним струквним 

студијама Пословна економија и менаџмент, сви модули (ВШЈ Нови Сад) представљени су на наредним странама: 

- наставвници (по азбучном реду):  02-97 стр. 

- сарадници (по азбучном реду):  99-133 стр. 

 

 

 

Легенда: 

Ознаке студијских програма коришћене у карFтонима наставника и сарадника: 

осс ЗН основне струковне студије Здравствена нега 

осс ФТ основне струковне студије Физиотерапија 

осс РАД основне струковне студије Радиологија 

осс ЛАБ основне струковне студије Струковни лабораторијско-медицински технолог 

осс ПЕМ мод МНГФБ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Финансијски менаџмент и банкарство 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у здравству 

осс ПЕМ мод МНГХ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у хотелијерству 

осс ПЕМ мод МНГГ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у гастрономији 

осс ПЕМ мод МНГР 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у ресторатерству 

осс ИТ основне струковне студије Интернет технологије и електронско пословање 

  

мсс ЗН мастер струковне студије Здравствена нега 

мсс МНГЗ мастер струковне студије Менаџмент у здравству 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Живко Р. Аврамов 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област техничке науке 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије 
техничке науке 

докторат 1995 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
инжењерски менаџмент 

    

магистратура 1988 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

информационo-

управљачки системи 

специјализација - - - 

диплома 1981 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

динамика индустријских 

система 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Алгоритми и структуре података осс ИТ предавања 

2 Биофизика  осс ФТ предавања 

3 Биомеханика осс ФТ предавања 

4 Мобилно пословање осс ИТ предавања 

5 Основи информационо-комуникационих технологија 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ИТ 

предавања 

6 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

предавања 

7 Пословна математика 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања, вежбе 

8 Рачунарске мреже и интернет осс ИТ предавања 

9 Савремене информационо-комуникационе технологије мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

1 
Аврамов Ж.: Утицај структуре производног система на динамичну функцију ентропије, зборник радова Више 

пословне школе, Нови Сад, 2002.  M53     

2 
Аврамов Ж.: Contribution to an Enrropic Approach of Production Sistems Modeling ICPR, 14th International conference on 

Production Research, Osaka, Japan, 1997. M34       

3 
Аврамов Ж.: Један прилаз истраживању стабилности сложених производних система, зборник радова, Нови Сад, 

1993. M53       

4 
Аврамов Ж.: Прилог изналажењу оптималне методологије за решавање проблема управљања производним 

системима, зборник радова, Дубровник, Хрватска, 1991. M34  

5 
Аврамов Ж.: Један прилаз продубљеној анализи сложености производних система, Научни скуп: ЦИМ у стратегији 

технолошког развоја индустрије прераде метала, зборник радова, Цавтат, 1989. M34  

6 
Аврамов Ж.: Неконвенционални приступ управљања сложеним системима, ЈУПИТЕР конференција, зборник 

радова, Цавтат, 1988. M34       

7 Аврамов Ж.: Информација и управљање функционисањем, зборник радова, Београд, 1988. M53 

8 Аврамов Ж.: Ентропија производног система као подлога за распоред опреме, зборник радова, Београд, 1988. M53 

9 
Аврамов Ж.: Управљивост и ентропија производног система, Научно-стручни скуп: Индустријски системи, зборник 

радова, Нови Сад, 1987. M53      

10 Аврамов Ж.: Анализа постигнутог нивоа организованости, зборник радова УПОШ, Загреб, Хрватска, 1985. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - стручни боравци у Хрватској и Мађарској 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 
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- 2014-2017, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у 

Новом Саду 

- 1996-2016: самостални рад на информатичким пословима 

- 1991-1996: Виша школа за организацију и информатику, Нови Сад, виши предавач 

- 1986-1991: Виша школа за организацију и информатику, Нови Сад, сарадник 

- 1982-1985: Виша техничка школа, Нови Сад, асистент 

- више објављених стручних и научних радова из области информатике и техничких наука 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Тимеа Т. Адор Кртинић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2015 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
саобраћај 

диплома 2013 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
саобраћај 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 

Менаџмент барова, казина, крузера и других 

специјализованих угоститељских објеката (мањи део 

ускоспецијализованих часова везан за саобраћајну 

логистику) 

осс ПЕМ мод МНГР предавања 

2 Пословна логистика и електронско пословање осс ИТ предавања, вежбе 

3 Пројектни менаџмент и вредновање пројектног рада осс ИТ вежбе 

4 Организација времена 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

5 Основи менаџмента мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 2020: стручни боравак у Немачкој 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-2019: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, референт у 

одељењу за правне послове 

- 2017-2018: Центар за подучавање Едука центар, Development & Conslatning, Нови Сад, административни радник 

- 2016-2017: Novo Box, Нови Сад, логистичар у интернационалном транспорту 

- 2015-2016: Maks cargo line, Нови Сад, диспечер у интернационалном транспорту 

- 2014-2015: Паркинг сервис, Нови Сад, стручна пракса 

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: - 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни ниво 

- немачки, средњи ниво  

- мађарски, средњи ниво 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Сања Љ. Анђелковић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2009 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

француски језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословни француски језик осс ПЕМ сви модули предавања, вежбе 

2 Специјализовани француски језик 1 осс ПЕМ сви модули предавања, вежбе 

3 Специјализовани француски језик 2 осс ПЕМ сви модули предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 Анђелковић С.: Пројекат ревитализације фирме Agro-farm, превод техничке докуементације  

2 Анђелковић С.: Тендер набавке пумпи за воду, превод техничке докуменатције 

3 Анђелковић С.: Сајт проуводног програма намештаја, превод 

4 Анђелковић С.: Песак и камен, превод 

5 Анђелковић С.: Opposite, Shoes & Bass, превод 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- 2006: курс конверзације, Француски културни центар 

- боравак у Француској по завршетку студија 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-данас: средња школа MC Vision Academy, Нови Сад, хонорарни рад, предавач 

- 2011-данас: школа страних језика Lexis, Нови Сад, хонорарни рад, предавач 

- 2006-данас: превођење бројних текстова са/на француски језик за физичка и правна лица 

- 2004-данас: индивидуално и групно подучавање француског и српског језика на свим нивоима 

- 2017: школа страних језика Pen, Нови Сад, наставник 

- 2015-2016: Агенција BTC-Belgrade Translation Center, Београд, преводилац за француски језик 

- 2011-2016: Агенција Права и преводи, Београд, преводилац за француски језик 

- 2010-2011: Радио-телевизија Војводине, емисија Њушкање, Нови Сад, новинар 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- француски, професионални 

- енглески, напредни  

- латински, средњи  

- шпански, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Бранислава Б. Богдановић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Вршац, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома (интегр.) 2018 
Фармацеутски факултет, Нови Сад 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

фармација - медицинска 

биохемија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Дијагностичко терапеутски програм осс ЗН предавања 

2 
Енологија са сомелијерством (мањи део 

ускоспецијализованих часова) 
осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

3 Патофизиологија 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020-данас: приватна пракса, медицинско-биохемијска лабораторија, Вршац 

- 2019-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, сарадник за 

део клиничке праксе 

- 2009-2019: Општа болница Вршац, клиничко-биохемијска лабораторија, главни лабораторијски техничар 

- 2018: Општа болница Вршац, волонтерско обављање приправничког стажа 

- 2004-2009: Здравствени центар Вршац, биохемијска лабораторија, главни лабораторијски техничар 

- 1999-1999: Енолошка станица Вршац, микробиолошка лабораторија, лабораторијски техничар 

- 1998-1998: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Саветовалиште за правилну исхрану 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицински биохемичара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Биљана Р. Бошковић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2019 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
клиничка биохемија 

диплома (интегр.) 2008 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Етика у здравству осс ЗН предавања 

2 Контрола квалитета осс ЗН предавања 

3 Кућна нега и патронажа осс ЗН предавања 

4 Маркетинг здравствених установа 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

5 
Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

6 
Основи гастрономије (мањи део ускоспецијализованих 

часова, медицински аспекти) 
осс ПЕМ мод МНГХ предавања 

7 Основи здравствене неге 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

предавања 

8 Основи здравствене неге осс ЗН предавања 

9 Социологија здравља и болести осс ЗН предавања 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни:- 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020: COVID-центар при Клиничком центру Војводине, допунски рад, Нови Сад 

- 2009-2019: стручни сарадник фармације, фармацеутска кућа Actavis, Лесковац 

- 2009: волонтерски рад на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Нови Сад 

- конгрес клиничких биохемичара и специјалиста лабораторијске медицине Србије 

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Сања М. Брдар 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Гимназија и економска школа „Светозар Милетић“, 

Србобран, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2013 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

српска филологија: 

српски језик и 

лингвистика 

диплома 2011 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

српска филологија: 

српски језик и 

лингвистика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ИТ 

вежбе 

2 Вештине презентације мсс МНГЗ вежбе 

3 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

4 Основи маркетинга осс ПЕМ сви модули вежбе 

5 Управљање односима са јавношћу 
осс ПЕМ мод МНГЗ, мод МНГХ 

осс ИТ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Брдар С.: Анализа глагола кретања у језику Прве књиге Мојсијеве, Религија и толеранција, ЦЕИР, Нови Сад, 2017. 

M53 

2 
Брдар С.: Сећање и заборављање као огледало појединца и колектива (приказ), Религија и толеранција, ЦЕИР, Нови 

Сад, 2017. M53 

3 
Брдар С.: Глаголи кретања у српском и њихови енглески еквиваленти у роману “Руски прозор“ Драгана Великића, 

Зборник за језике и књижевност Филозофског факултета, Нови Сад, 2016. M53 

4 
Брдар С.: Достигнућа и циљеви српске лексикографије, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 63, св. 3. 

Матица српска, Нови Сад, 2015. M53 

5 
Брдар С.: Семантический спектр славянского вида, Зборник Матице српске за славистику, књ. 88, св. 2, Матица 

српска, Нови Сад, 2015. M53 

6 
Брдар С.: Предлошко-падежне конструкције са значењем антериорности и постериорности у српском и словеначком 

језику, Прилози проучавању језика 45, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 2 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни:- 

усавршавања 
- 2010, 2015: seminar slovenskega jezika „Literature in 

kulture“, Filozofska fakulteta Ljubljana 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Гимназија и економска школа „Светозар Милетић“, Србобран, наставник 

- 2016-данас: Центар за подучавање Едука Центар, Development & Consulting, Нови Сад, сарадник у области  

- 2014-данас: лекторисање бројних текстова на српском језику за физичка и правна лица 

- 2014-данас: превођење бројних текстова са/на словеначки језик за физичка и правна лица 

- превођења стручне литературе са словеначког језика и лекторисања 

- 2014-2016: Академска српска асоцијација (АСА), организатор и предавач на тему изучавања језика кроз културне 

и духовне баштине  

- 2013-: лектор 

- више објављених стручних и научних радова из области филологије 

признања: 

- - 
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чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Академска српска асоцијација (АСА) 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- руски, напредни 

- словеначки, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Драгана С. Врачевић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Поликлиника Бео-Лаб, Београд, од 2015. год. 

ужа стручна односно уметничка област анатомија, физиологија и патофизиологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 

анатомија, физиологија и 

патофизиологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома (интегр.) 2012 
Фармацеутски факултет Београд 

Универзитет у Београду 

фармација - медицинска 

биохемија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Менаџмент хране и пића (мањи део 

ускоспецијализованих часова, биохемијски аспекти) 
осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

2 
Основи гастрономије (мањи део ускоспецијализованих 

часова, биохемијски аспекти) 

осс ПЕМ мод МНГХ, МНГГ, 

МНГР 
предавања 

3 
Основи пекарства и посластичарства (мањи део 

ускоспецијализованих часова, биохемијски аспекти) 
осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

4 Хематологија осс ЛАБ предавања 

5 Хемостаза осс ЛАБ предавања 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: -  међународни: - 

усавршавања 

- 2017: Serbian Biomarker Symposium, Београд (SERBIS) 

- 2017: Едукативно предавање „Телесне течности – 

клинички значај и лабораторијска дијагностика“, 

Аранђеловац 

- 2015: Симпозијум „Новине у дијабетологији“, 

Асоцијација приватних здравствених установа и 

здравствених пракси Србије, Београд  

- 2011: XIV Едукативно предавање „Едукација 

медицинских биохемичара и унапређење квалитета 

рада“, Београд 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Поликлиника Бео-Лаб, Београд, фармацеут-медицински бииохемичар; рад у медицинско-

биохемијској лабораторији (биохемијски анализатори cobas6000 и e411; хематолошки анализатори; коагулометри 

cell dyn 3700, sysmex xt, mindray BC6800, ACL7000, Stago compact; аутоимуна дијагностика (Alegria), 

електрофореза серумских протеина SsdwLab и Prisca Softwaru; контрола квалитета; верификација 

лабораторијских резултата; решавање клиничких проблема. 

- 2017-2020: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, сарадник за 

део практичне наставе 

- 2012-2015: Институт за лабораторијску дијагностику Hexalab, фармацеут – медицински бииохемичар 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Асоцијација приватних здравствених установа и здравствених пракси Србије 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- немачки, основни 

- норвешки, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Гордана Д. Вулић 

звање гостујући професор 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Виша струковна школа за туризам и угоститељство, 

Блед, Словенија, од 2016. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
туризам 

докторат - - - 

магистратура 2015 
Биотехнички факултет Љубљана,  

Универзитет у Љубљани, Словенија 
прехрамбене технологије 

специјализација - - - 

диплома 1991 
Биотехнички факултет Љубљана,  

Универзитет у Љубљани, Словенија 
прехрамбене технологије 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Изградња и опрема хотелских објеката осс ПЕМ мод МНГХ предавања 

2 Гастрономски производи осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

3 Принципи исхране са планирањем менија осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

4 Кетеринг менаџмент осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

5 Енологија са сомелијерством осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

6 Кафа осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

7 Обука бармена осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

8 Морска храна осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

9 Италијанска кухиња осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

10 
Менаџмент барова, казина, крузера и других 

специјализованих угоститељских објеката 
осс ПЕМ мод МНГР предавања 

репрезентативне референце 

1 

Kalenjuk Bojana, Tesanović Dragan, Vulić Gordana: Pozicioniranje zaštićenih slovenačkih gastronomskih proizvoda u 

turizmu, Positioning of protected Slovenian gastronomic products in tourism; Zbornik radova Departmana za geografiju, 

turizam i hotelijerstvo, стр. 232-247, 2018. М34 

2 
Vulić Gordana: Gibanje, zdrava prehrana in možnosti trženja: nov hotelski paket. Lipov list: slovenska turist. revija 2, 183, 

2002. М53 

3 
Vulić Gordana: Šport, rekreacija in zdrava prehrana kot motiv za počitnice: novo z Bleda. Okus: revija za partneje in 

delničarje Žita, Jesen, št. 7, str. 64-68, 2002. М53 

4 
Vulić Gordana: Mohant, originalni gorenjski sir I njegovo plasiranje u ugostiteljstvu, Mohant, original Gorenjska cheese and 

its placement in the catering industry, Hotel-link, br. 2, str. 401-407, 2003. М34 

5 
Vulić Gordana: Biogastronomija – zahtev ili izazov u turizmu, u: Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i 

gastronomiji 2005, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2005. М47 

6 Vulić Gordana: Gastronomija. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, str. 158, 2008. М47 

7 
Premrov Emira (ur), Vulić Gordana (ur): Book of abstracts, Zbornik izvodov. 1st ed., Bled: Vocational College for Catering 

and Tourism, Višja strokovna Šola za gostinstvo in turizem, str. 57., 2007. М34 

8 Vulić Gordana: Značaj heljde u ishrani: sekundarni metaboliti u heljdi, Hotel-link 6, br. 13-14, str. 772-780, 2009. М34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 2 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2016-данас: Висока школа за хотелијерство и туризам Блед, Блед, Словенија, виши предавач 

- 2010-данас: Биотехнички факултет Љубљана, Универзитет у Љубљани, Словенија, предавач 

- 2017: уписане докторске студије, ужа област: нутриционизам на Универзитету модерних знаности ЦКМ, Мостар, 

БиХ 

- 1997-2010: Висока струковна школа за угоститељство и туризам Блед, Блед, Словенија, предавач 

- 1996-1997: Средња гостинска школа за туризам, Радовљица, Словенија, наставник 

- Министарство просвете и спорта Словеније, одборник 

- WEST диплома другог степена, сомелијер првог степена 

- већи број предавања конгресима и семинарима 
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- више објављених стручних и научних радова из области туризма 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење туристичких радника Словеније 

- Удружење сомелијера Словеније 

страни језици: 

- словеначки, матерњи 

- енглески, напредни 

- српски, напредни 

- немачки, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави  

име, средње слово, презиме   Бране Ч. Гавранчић  

звање   професор струковних студија  

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када  

Висока струковна школа - Интернационални центар 

за професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област   клиничка медицина  

академска каријера  

  година  институција  област  

избор у звање  2017  
Висока струковна школа - Интернационални центар 

- за професионалне студије, Београд  
клиничка медицина  

докторат  2014  
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду  
клиничка медицина  

магистратура  -  -  -  

специјализација  -  -  -  

диплома (интегр.) 2008  
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду  
општа медицина  

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години  

  назив предмета  врста студија  вид наставе 

1  Јавно здравље осс ЗН предавања 

2  Здравствена нега интернистичких пацијената осс ЗН предавања 

3 
Ургентна медицина и здравствена нега у случају 

ванредних ситуација 

осс ЗН 

осс РАД 
предавања 

4 Етика у здравству осс ФТ предавања 

5 Хематологија осс ЛАБ предавања 

6 
Енологија са сомелијерством (мањи део 

ускоспецијализованих часова, медицински аспекти) 
осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

7 Контрола квалитета 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 
Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге 
мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце  

1  
Gavrančić B., Lolis A., Berić A.: Importance of Quantitive Train-of-Four (TOF) Test Application During Intraoperative 

Neurophysiology Monitoring. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 2015. М23 

2  
Gavrančić B Lolis A., Berić A.: Train-of-Four Test in Intraoperative Neurophysiology Monitoring: Diffrence Between 

Hand and Foot Train-of-Four. Journal of Clinical Neurophysiology, 31(6): 575-579, 2014. М21 

3  
Gavrančić T., Simić A., Gavrančić B.: Medical Waste Regulation in Serbia. Waste management & Research, 30(6)-596-

600, 2012. М23 

4  
Гавранчић T., Миловановић М., Гавранчић Б.: Учесталост различитих врста антитела код трудница са позитивним 

индиректним антиглобулинским тестом. Тимочки медицински гласник, Вол. 37 Бр. 1 Стр. 10-13, 2012. M53 

5  
Petrović T., Radovanović Z., Breberina M., Gavrančić B.: Complete Mesocolic Excision with Central Supplying Vessel 

Ligation- New technique in Colon Cancer treatment, Archive of oncology Journal, O October, 18(3): 84-5, 2010. М23 

6  
Petrović T., Radovanović Z., Breberina M., Nikolić I., Ivković-Kapic T., Гавранчић Б. et al.: The Resultsof Surgical 

Treatment of Rectal Cancer. Archive of Oncology Journal, October, 18(3): 51-5, 2010. М21 

7  
Petrović T., Majdevac I., Budišin N., Radovanović Z., Nikolić I., Gavrančić B et al.: The Results of Surgical Treatment of 

Metastatic Liver Tumor; Archive of Oncology Journal, 18(1-2): 14-16, 2010. М21 

8  
Gavrančić T., Bogovac M., Gavrančić B.: C reactive Protein – Marker of Perinatal Infection in Pregnancy with the 

Symptoms of Preterm Delivery. Timočki medicinski glasnik, 35(1-2): 5-9, 2010. M53 

9  
Gavrančić B., Ilić M., Gavrančić T.: Standards of Radiofrequency Technology in Surgery Of Liver Malignancy. 

International Journal Tool Quality Management & Excellence, 38(2):199-203, 2010. М23 

10  
Ilić M., Milovančev A., Gavrančić B., Raffay V.: The possibilities of Radiofrequency Technology in the Surgery of 

Parenchimatous Organs, Journal of Medicine and life, 2(1): 42-52, 2009. М23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

укупан број цитата  84  

укупан број радова са SCI (SSCI) листе  15  

тренутно учешће на пројектима  домаћи: -  међународни: 1  

усавршавања  
- 2011, 2013, 2015, 2017 NYU Langone Medical Center, 

Hospital for Joint Disceases, New York, USA  

остали релевантни подаци  

претходно радно искуство и остале радне активности:  

- 2015-2019: пројекат Cervical Mzelopathy and Intraoperative Evoked Potentials  
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- 2014-2018: пројекат Determination of TOF Test Threshold for Obtaining Reliable Pedicle Screw Stimulation Test during 

Lumber Spine Surgery  

- 2012-2017: NYU Langone Medical Center, Hospital for Joint Disceases, New York, USA, visiting professor 

- 2012-2013: пројекат Clinical Application of TOF Testing in the Intraoperative Monitoring Setting  

- 2011, 2013, 2015, 2017: бројна усавршавања на NYU Langone Medical Center, Hospital for Joint Disceases, New 

York, USA 

- 2009-2011: Институт за онкологију Војводине, Клиника за оперативну онкологију, Сремска Каменица  

- 2009: Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, Нови Сад, неуролог 

- више објављених стручних и научних радова из области интерне медицине и фармакологије 

признања:  

- -  

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:  

- Лекарска комора Србије  

- Student Society for Stem Cell Research (SSSCR)  

- International Society for Infectious Diseases (ISID)  

- Society for Hematology (ISEH)  

- Stem Cells  

страни језици:  

- енглески, напредни  

- немачки, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Биљана Д. Глишић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Бео-лаб лабораторија, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација - - - 

специјализација 2009 
Фармацеутски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
медицинска биохемија 

диплома (интегр.) 1994 
Фармацеутски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

фармација – медицинска 

биохемија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Гастрономски производи осс ПЕМ мод МНГГ предавања, вежбе 

2 Принципи исхране са планирањем менија осс ПЕМ мод МНГГ предавања, вежбе 

3 Нутриционизам осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

4 Кафа осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

5 Морска храна осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

6 Алтернативне врсте исхране осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

7 Италијанска кухиња осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

8 Медицинска цитологија осс ЛАБ вежбе 

репрезентативне референце 

1 

B. Glisic, Lalić N. Urinalysis: What The Clinician Need and What Laboratory Can Offer J Med Biochem 2016; 35(2): 245. 

(12th ELFM Symposium For Balkan Region, ,,Harmonization of total process: Influence of the extra-laboratory phases, 

Belgrade, Serbia, May, 26-27, predavanje po pozivu, 2016.) M32 

2 
B. Glisic, M. Popović, K. Đorđević, D. Čubrilo.: Determination of Salivary Cortisol on Roche Cobas E411 IN serbian 

Population. Clin Chem Lab Med 53, Spec Suppl, S675, 2015. M34 

3 

B. Glisic, Н. Лалић: Specific cellular elements of urine sediment in various kidney diseases. Clin Chem Lab Med 2014; 

Spec Suppl, S132, June 2014. (predavanje po pozivu), 22th Internacional Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine(IFCC Worldlab Istambul 2014). M32 

4 
Б. Глишић: Новине у дијагностици тумора простате, II део TWIN пројекта Србија- Хрватска, Србија- Београд, 

25.02.- 03.03.2013. M34 

5 
Б. Глишић: Праћење концентрације антимикробних лекова у телесним течностима. 2. део TWIN пројекта Србија- 

Хрватска, Београд-Србија, 27.02.-04.03.2012. Београд, 2012. M64 

6 
Б. Глишић: Примена стандардизованог поступка у изради анализе спермограма. VII Симпозијум одговорних 

технологија и техничара Србије, 24.03.2012. Београд (предавање по позиву), 2012. M62 

7 
Б. Глишић: Аутоматизација у уринској дијагностици, 11. стручни састанак медицинских биохемичара/биокемичара 

Босне и Херцеговине, Сарајево, Босна и Херцеговина, 2006. M34 

8 
Б. Глишић: Улога оксидованог ЛДЛ-а у развоју атеросклеротских промена на крвним судовима, Medifarm 2006., 

Новине у лабораторијској дијагностици, 28.09.2006., Београд (предавање по позиву), 2006. M62 

9 
Б. Глишић, Ђ. Мацут, Н. Спанош, Н. Мајкић-Sighn: Значај одређивања оксидованог липопротеина ниске густине 

код пацијената са синдомом полицистичких оваријума. Аrh farm 2006; 56: 658-659 (Мееting Abstract), 2006. М34 

10 

Б. Глишић, Р. Обреновић, Д. Петровић, Б. Стојимировић: Однос између концентрације цистатина Ц у серуму и 

протеинурије код болесника са примарним гломерулонефритисом. Југослав Мед Биохем, 2004;(3):113-114 (Meeting 

Abstract), 2004. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 3 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручна усавршавања у оквиру континуиране 

медицинске едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-данас: Беоо-Лаб, Београд, руководилац лабораторије, специјалиста медицинске биохемије  

- 2014-2019: Лабораторија Центар, Београд, руководилац лабораторије, специјалиста медицинске биохемије, 
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биохемијска лабораторија 

- 2009-2014: Клинички центар Србије, Београд, Одељење лабораторије на Клиници за урологију, Центар за 

медицинску биохемију, специјалиста медицинске биохемије,  

- 2006-2009: Центар за медицинску биохемију, Одељење лабораторије на Клиници за урологију, Клинички центар 

Србије, Београд, магистар фармације - медицинске биохемије, 

- 1995-2005: Клинички центар Србије, Центар за медициску биохемију, Одељење лабораторије на Клиници за 

ендикринологију, дијабетес и болести метаболизма, Београд, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар,  

- више објављених стручних и научних радова из области клиничке биохемије 

- више предавања по позиву у земљи и иностранству из области медицинско-биохемијске дијагностике 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора биохемичара Србије 

- Друштво медицинских биохемичара Србије 

- Удружење андролога Србије 

- Serbian Society for Clinical Laboratory Medicine and Scince 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Обрен Г. Гњато 

звање гостујући професор 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, БиХ, 

од 2008. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2008 
Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, БиХ 

(професор струковних студија) 
туризам 

докторат 2006 
Географски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
географија 

магистратура 2003 
Природно-математички факултет Бања Лука 

Универзитет у Бања Луци, БиХ 
туризам 

специјализација - - - 

диплома 1997 
Филозофски факултет Бања Лука, 

Универзитет у Бања Луци, БиХ 
географија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи хотелијерства осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР 8 

2 Основи гастрономије 
осс ПЕМ мод МНГХ, МНГГ, 

МНГР 
10 

3 Гастрономски производи осс ПЕМ мод МНГГ 10 

4 Менаџмент хране и пића осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР Предавања, вежбе 

5 Основи пекарства и посластичарства осс ПЕМ мод МНГГ 15 

6 Енологија са сомелијерством осс ПЕМ мод МНГГ 10 

7 Обука бармена осс ПЕМ мод МНГГ 15 

репрезентативне референце 

1 
Гњато О., Лојовић М.: Туристички потенцијали источне Херцеговине - Стратешки правци одрживог развоја туризма, 

Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, 2019. М47 

2 
Гњато О., Лојовић М.: Просторно-функционална оргаизација и стандардизација хотела, Висока школа за туризам и 

хотелијерство, Требиње, 2018. М47 

3 
Гњато О. и сар.: Црно језеро на Зеленгори – проблеми одрживости, Географско друштво Републике Српске, Гласник 

(Herald), Бања Лука, 2016. М34 

4 

Гњато О. и сар.: Анализа аграрне структуре и карактеристика пољопривредних газдинстава у функцији 

ревитализације аграрног простора општине Прњавор, Географско друштво Републике Српске, Гласник (Herald), Бања 

Лука, 2016. М34 

5 
Гњато О. и сар.: Одрживо управљање шумама, шумским екосистемима и заштићеним подручјима Републике Српске, 

Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2015. М45 

6 
Гњато О. и сар.: Туристички промет као индикатор развоја туризма Републике Српске, Зборник радова, Географско 

друштво Републике Српске, Бања Лука, 2013. М34 

7 
Гњато О. и сар.: Статешки проиступ развоју туризма Републике Српске, Зборник радова, СГД РС-ПМФ 

Универзитета у Бањa Луци, 2012. М34 

8 
Гњато О. и сар.: Стратегија развоја туризма Републике Српске за период 2010-2020. година, усвојена од Владе и 

Народне скупштине Републике Српске, Бања Лука, 2011. М47 

9 
Гњато О. и сар.: Република Српска-туристички потенцијал, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно 

Сарајево, 2005. М45 

10 
Гњато О.: Источна Херцеговина - природне научне вриједности, Географско друштво Републике Српске, Посебна 

издања књига, Бања Лука, 2004. М43 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: 1 међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, БиХ, професор струковних студија, директор 

- 2000-данас: члан више тела и комисија у вези развоја вишег и високог образовања у Требињу и Бања Луци 

(Факултет за туризам и угоститељство, Економски факултет – одсек туризам и угоститељство, Висока школа за 

туризам и хотелијерство) 

- 2017-2018: Универзитет за пословне студије, Бања Лука, БиХ, вандредни професор 
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- 2008-2017: Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, БиХ, професор струковних студија 

- 2013: израда студије економске оправданости пројекта „Туристички спортско-рекреациони комплекс Билећа 

град-језеро“ усвојеног од стране Владе Републике Српске, Бања Лука и Комисије за концесије Републике Српске, 

БиХ. 

- 2011: пројекат „Стратегија развоја туризма Републике Српске“ за период 2010-2020 године усвојеног од стране 

Владе Републике Српске, Бања Лука, БиХ 

- више објављених стручних и научних радова из области туризма 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење туристичких радника Републике Српске 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- италијански, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Маја Ј. Давидовић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
туризам 

докторат - - - 

магистратура 2010 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
ловни туризам 

специјализација - - - 

диплома 2006 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хотелијерство 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Дистрибуција, складиштење и контрола хране и пића осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

2 Изградња и опрема хотелских објеката осс ПЕМ мод МНГХ предавања 

3 Кетеринг менаџмент (мали део часова) осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

4 Међународно хотелијерство и туризам осс ПЕМ мод МНГХ предавања 

5 Менаџмент дестинације осс ПЕМ мод МНГХ предавања, вежбе 

6 Менаџмент догађаја у хотелијерству осс ПЕМ мод МНГР предавања 

7 Основи хотелијерства осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР предавања 

8 
Пословање хотелских и туристичких предузећа и 

агенција 
осс ПЕМ мод МНГХ предавања, вежбе 

9 Туристичка географија осс ПЕМ мод МНГХ предавања, вежбе 

10 Туристичке регије осс ПЕМ мод МНГХ предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2010-данас: консултант у изради туристичких аранжмана више туристичких агенција у Војводини, хонорарни рад 

- 2009-данас: консултант у изради програма ловног туризма, хонорарни рад 

- 2006-2018: рад у већем броју туристичих агенција као туристичи водич и организатор туристичих тура у земљи и 

иностранству 

- 2006: основна школа, Нови Сад, наставник географије 

- 2006: туристичка агенција Contici, експозитура Нови Сад 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- италијански, средњи 

- шпански, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Небојша Д. Димитријевић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Лесковац, од 2013. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2011 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

исхрана здравих и 

болесних људи 

специјализација 2009 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
спортска медицина 

диплома (интегр.) 1993 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Алтернативне врсте исхране* осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

2 
Буџетирање установе и основе јавних набавки у 

здравству** 
осс ПЕМ мод МНГЗ предавања 

3 Организација здравствене делатности осс ЗН вежбе 

4 Развој каријере запослених и цоацхинг 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Miljković M., Bašić Lj., Ilić J., Đinđić B., Stojiljković M., Kocić G., Cvetanović G., Dimitrijević N.: Evaluation of ghrelin 

and leptin levels in obese, lean and undernourished children. Vojnosaint Pregl.:DOI: 10.2298/VSP 151215151, 2017. M53 

2 
Cvetanović G., Stojiljković M., Dimitrijević N.: Epidemiological characteristics of malignat disease of a male population in 

Jablanica, district and Centarl Serbia. Acta Medica Medianae 54 (1): 40-47, 2015. M53 

3 
Cvetanović G., Stojiljković M., Dimitrijević N., Ranđelović J.: Clinical and epidemiological specifities and the outcome of 

tretmant of acute coronary syndrome in the Jablanica district, Acta Medica Medianae 56 (1): 9-16, 2015. M53 

4 
Miljković M., Stojiljković M., Cvetanović G., Dimitrijević N., Pavlović M.: Neurocitom u kliničkoj praksi- prikaz slučaja; 

Apollinem medicum et aesculapium, 12 (3): 12-15, 2014. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020: руководилац COVID-центра у Лесковцу 

- 2017 добитник међународног признања за менаџерски рад, Europe Business Assembly, UK** 

- 2017: Општа болница Врање, в.д. директора 

- 2013-данас: Општа болница Лесковац, директор** 

- 2013-данас: Општа болница Лесковац, специјалиста спортске медицине, активан рад са пацијентима 

- 2011: супспецијализација у области исхране*  

- 2007-2009 Дом здравља Лесковац, директор 

- 2004-2007 Општа болница Лесковац, начелник Службе за физикалну медицину 

- више објављених стручних и научних радова из области спортске медицине и нутриционизма 

признања: 

- 2017: добитник међународног признања за менаџерски рад, Europe Business Assembly, UK 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- председништво Српског лекарског друштва 

- етичка комисија 

- управни одбор Опште болнице Лесковац 

- EBA Global 

страни језици:  

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Анђелија В. Драшко 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Основна школа, Лесковац, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома, мастер 2019 
Филозофски факултет, Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

српски језик и 

књижевност 

диплома 2018 
Филозофски факултет, Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
србистика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

2 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН, 

мсс МНГЗ 
вежбе 

3 Технике преговарања мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-данас: основна школа, Лесковац, професор српског језика и књижевности 

- 2018-2019.: Филозофски факултет, Нови Сад, методичка пракса студентима (више циклуса) 

- 2018.: Академска српска асоцијација (АСА), организатор и предавач 

- 2017.: Студентски дневни лист Филозофског факултета у Нишу, члан уређивачког одбора, лектор 

- 2016-2018: Филозофски факултет у Новом Саду, Волонтер сектора за маркетинг 

- осмишљавање и израда рекламног материјала 

- промоција фестивала 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Академска српска асоцијација (АСА), организатор и предавач, приступ изучавању језика и кроз културне и 

духовне баштине 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Бранислав Т. Дудић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2013 

Факултет менаџмента, Братислава, 

Универзитет Коменског у Братислави, Словачка 

(нострификовано у РС) 

менаџмент 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2010 
Економски факултет Суботица, 

Универзитет у Новом Саду 
економија 

диплома 2009 
Економски факултет Суботица, 

Универзитет у Новом Саду 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи менаџмента 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања 

2 Стратегијски менаџмент и пословно планирање осс ПЕМ сви модули предавања 

3 Управљање људским ресурсима осс ПЕМ сви модули предавања 

4 Економика предузећа осс ПЕМ мод МНГФБ, МНГЗ предавања 

5 

Финансијска тржишта и институције из области 

менаџмента (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области менаџмента) 

осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
предавања 

6 
Менаџмент хране и пића (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области менаџмента) 
осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

7 
Превенција у здравству (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области менаџмента) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

9 
Стрес у здравству и супервизија (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области менаџмента) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

10 Основи менаџмента мсс МНГЗ предавања 

11 Основи организације мсс МНГЗ предавања 

12 Стратегијски менаџмент и пословно планирање мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

1 
Mirkovic V., Dudic B., Dudic Z.: Major aspects of asset quality review process in European Union and Serbia, Proceedings 

of the International scientific conference Niš: University of Niš. S. 173-184, 2016. M34 

2 
Mirković V, Dudić Z, Dudić B: Bankarstvo u senci kao potencijalni faktor nestabilnosti finansijskih sistema. Risks in 

contemporary business. Book of proceedings: Univerzitet Singidunum Beograd, S. 190-196, 2016. M34 

3 

Zdenka Dudić, Branislav Dudić, Vladimir Mirković: An important determinant of the success of innovations - the 

commercialization of innovations. Contemporary issues in economics, business and manangement (EBM 2016): Conference 

proceedings Kragujevac: University of Kragujevac, Faculty of economics, S. 21- 27, 2016. M34 

4 

Dudić B.: Promoting FDI inflows of foreign investment from the EU to Serbia In: Economic system of the European Union 

and accession of Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina: Vitez University of Travnik, 2014, S. 11 [CD-ROM] 

[Economic system of the European Union and accesion of Bosnia and Herzegovina: 3rd International conference, Vitez.] 2014. 

M34 

5 
Dudić B., Mitelman A.: Role and tasks small and medium sized enterprises in Serbia – Slovakia. In: Theory and practice in 

management, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. S. 6-15 [CD-ROM],, 2013. M34 

6 

Dudić B., Dudić Z.: Primena informacionih tehnologija i inovacija kao element uspešnog poslovanja u vreme ekonomske 

krize In: SM2012. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Subotica: University in 

Novi Sad Faculty of Economics, 2012. – ne str. [8 s.] [CD-ROM], [SM2012. Strategic Management and Decision Support 

Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. 17, Subotica], 2012. M34 

7 

Dudić B., Dudić Z.: The 21st century – the century of information technologies and innovation In: SM2013: Strategic 

management and decision support systems in strategic management. Subotica: Faculty of Economics Subotica, 2013, S. 576-

587 [CD-ROM], [SM2013: Strategic management and decision support systems in strategic management: International 

Scientific Meeting. 18th, Subotica, Palić. 2012 M34 
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8 

Dudić B., Dudić Z.: Koraci za dobro planiranje i poslovanje preduzeća u Srbiji In: SM2011. Strategic Management and 

Decision Support Systems in Strategic Management (CD-ROM), Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet 2011, str. 

[S.1-6], [SM2011. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. 16. International Scientific 

Symposium. Subotica] 2011. M34 

9 

Dudić B.: Accesion of Serbia to the European Union [elektronický dokument] In: Economic system of the European Union 

and accession of Bosnia and Herzegovina (CD-ROM), University of Rijeka Faculty of Economics, 2011, S72-78, Economic 

system of the European Union and accesion of Bosnia and Herzegovina. International conference. Vitez, 22.] 2011. M34 

10 
Дудић Б.: Обележавање словачких производа на европском простору, управљање пословним и јавним пословима. 

Предузетнички менаџмент 6, но. 16, Братислава, стр. 84-91. 2011. M47 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2012-2017: Департман за менаџмент, Факултет 

менаџмента, Универзитет Коменског, Братислава, 

Словачка 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Департман за менаџмент, Факултет менаџмента, Универзитет Коменског, Братислава, Словачка, 

visiting professor 

- 2017-данас: превођење бројних текстова са/на словачки језик за физичка и правна лица 

- 2018: активан рад у Асоцијацији менаџера Словачке 

- 2015-2017: Департман за менаџмент, Факултет менаџмента, Универзитет Коменског, Братислава, Словачка, 

предавач  

- 2012-2015: Департман за менаџмент, Факултет менаџмента, Универзитет Коменског, Братислава, Словачка, 

асистент 

- учешће у пројектима (The Role of Entrepreneurship in Agro-industry Progress (REAP), KA2 Cooperation for innovation 

and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education; ERASMUS+ program; 

Fundamental forecasting model for Central European electricity market) 

- координатор за Балкан часописа Journal of Human Resource Management 

- више објављених стручних и научних радова из области менаџмента и предузетниптва 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Асоцијација менаџера Словачке 

страни језици: 

- енглески, напредни  

- словачки, напредни 

- чешки, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Рајна Г. Душанов 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља, Вршац, од 2008 год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 1999 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
хигијена 

диплома (интегр.) 1984 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Хигијена са основама микробиологије и паразитологије 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

2 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

3 Бактериологија осс ЛАБ вежбе 

4 Хигијена, санитарна заштита и безбедност 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ, 

МНГГ, МНГР 
вежбе 

5 Превенција у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 Душанов Р.: Правилна исхрана, едукативно предавање, Културни центар Вршца, Вршац, 2019. 

2 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2012-данас: Општа болница Вршац, специјалиста хигијене, активан рад са пацијентима 

- 2020: члан кризног штаба Опште болнице Вршац током пандемије COVID-19 периода 

- 2019: учесник и модератор низа активности на промоцији јавног здравља, хигијене и правилне исхране: 

- „Правилна исхрана“, Вршац, 2019 (у организацији Културног центра Вршца) 

- 2008-2012: Дом здраља, Вршац, специјалиста хигијене 

- 1999-2008: Здравствени центар, Вршац, специјалиста хигијене 

- 1984-1999: Здравствени центар, Вршац, доктор опште медицине 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- румунски, средњи 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Маја З. Ђокић 

Звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2011 

Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови 

Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

економија 

магистратура 2009 Паневропски универзитет Апеирон у Бања Луци, БиХ економија 

специјализација - - - 

диплома 2001 

Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluna-ESCAC, 

Universidad de Barcelona, Spain  

(нострификовано у РС) 

режија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 

Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области маркетинга) 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

2 Маркетинг здравствених установа 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања, вежбе 

3 Основи маркетинга осс ПЕМ сви модули предавања 

4 Управљање односима са јавношћу 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ 

осс ИТ 
предавања 

5 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

6 
Промоција здравља (мањи број ускоспецијализованих 

часова из области маркетинга) 
мсс ЗН предавања, вежбе 

7 Маркетинг здравствених установа мсс МНГЗ предавања 

8 Управљање комуникацијама са новинарима мсс МНГЗ предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Đokić M.: Structural Analysis of International Trade of the Danube Region Countries, Technics Technologies Education 

Management (TTEM) vol. 8., No.1., Paper accepted for publishing, 2013. M23 

2 
Đokić M.: Transition process and foreign direct investment flows in Serbia, TTEM-Technics Technologies Education 

Management (TTEM) vol.7. No.1, pp.28-39. 2012. M23 

3 
Ђокић, М.: Рекламне агенције као актери тржишног комуницирања, Часопис за Економију и тржишно комуницирање 

EMC Review, Бања Лука, стр. 278-291, 2011. M34 

4 
Ђокић М.: Маркетинг концепт МСП – имплемантација у оквиру ЕУ, часопис за Економију и тржишно комуницирање 

EMC Review, Бања Лука, стр. 89-104. 2011. M34 

5 
Đokić M.: Branding and competitive strategy of tourism based on vertical cooperation in marketing channels, 7th International 

Scientific Conference on Managment in function of the increased tourist expenditure, Opatija. 2010. M34 

6 

Ђокић М., Панић Б., Колев Д.: Директни маркетинг као модерна тржишна комуникација, зборник радова 1 

међунарони научни скуп Моћ комуникације 2012, Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу, стр. 

47-55, Београд. 2011. M64 

7 
Đokić, M.: The investment environment and foreign direct investment flows in Serbia, Međunarodni naučni skup ES-NBE 

2011, Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta, Priština, str. 1-16. M34 

8 Ђокић М.: Оглашавање и заштита потрошача, Право-теорија и пракса, 11-12/ 2009, Нови Сад, стр. 67-79. 2009. M47 

9 
Đokić M.: El blanco y negro en los videoclips (Crno i belo u muzičkim spotovima), La investigación en comunicación gráfica 

- zbornik, ed. Angiroda, Barselona. 2008. M34 

10 
Đokić M.: Creative Briefing in Advertising Agencies: a Qualitative Approach to the Spanish Case, Journal of communication 

studies Zer, EHU (Universidad de Pais Vasco) 23. 2007. M23  

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 
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усавршавања 
- 2011-2017: усавршавање и рад на Escuela de Cine y 

Audiovisuales de Cataluna (ESCAC), Universidad de 

Barcelona, Шнанија 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2011-данас: Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluna (ESCAC), Universidad de Barcelona, Шнанија, visiting 

professor 

- 2012-2015: Висока струковна школа - Интернационални центар за професионалне студије, Београд (тада под 

именом: Висока струковна школа за тржишне комуникације), предавач 

- 2009-2012: Висока струковна школа - Интернационални центар за професионалне студије, Београд (тада под 

именом: Висока струковна школа за тржишне комуникације), сарадник 

- 2005-2009: хонорарни сарадник више маркетиншких агенција, Београд 

- више објављених стручних и научних радова из области маркетинга 

признања: 

- добитник више међународних награда за маркетиншка решења 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- шпански, напредни 

- италијански, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Снежана M. Златановић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Лесковац, од 2011. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 1993 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
педијатрија 

диплома (интегр.) 1983 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи педијатрије осс ЗН предавања 

2 
Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Ивановић П., Златановић С., Стојановић М.: Chouldice – Berlinerova Herniorafija, Хирушко одељење Здравственог 

центра Лесковац, Удружење хирурга Југославије, Београд, Acta chirurgica Jugoslavica vol XLV (sup 1), стр. 28, 1998. 

М64 

2 
Стојановић Р., Алексић Д., Златановић С., Стојановић М.: Заступљеност дојења у дечијем одељењу, Здравствени 

центар Лесковац, дечије одељење, Зборник радова Југословенских педијатријских дана, стр. 12, 1997. М64 

3 
Стојановић М., Златановић С., Димитријевић П., Ивановић П., Митић Р.: Карциноми жучне кесе, Хирушко одељење 

Здравственог центра, Лесковац, Зборник сажетака II Гастро- хирушког биенала, стр. 28, 1997. М64 

4 

Стојановић М., Ивановић П., Златановић С., Леви С.: Спонтана холецистодводенална фистула (приказ болесника), 

Хирушко одељење Здравственог центра Лесковац, Подружница SLD, Leskovac, Apollinem medicum et Aesculapium 

16, str. 41-42, 1997. М64 

5 

Стојановић М., Златановић С.: Значај EX–TEMPORE дијагностике у откривању карцинома жучне кесе, Хирушка 

служба Здравственог центра Лесковац, Зборник сажетака II Конгреса Домова здравља Југославије, стр. 155 (Т6 П-

44), 1997. М64 

6 
Стојановић М., Златановић С., Стојановић Р., Златановић С.: Секундарна превенција карцинома дојке, Хирушко 

одељење Здравственог центра, Лесковац, Зборник резимеа XXX дана превентивне медицине, стр.46, 1996. М64 

7 
Златановић С., Стојановић М.: Повреде слезине у политрауми, Хирушко одељење Здравственог центра Лесковац, 

Сажетак Зборника резимеа XI Конгреса удружења ортопеда и трауматолога Југославије, стр. 194, 1994. М34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 1995: ултразвучна дијагностика кукова 

новорођенчади и деце, Институт за ортопедско-

хирушке болести ''Бањица'', Београд 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: приватна ординација VIP-Medical, Лесковац, специјалиста педијатрије, активан рад са пацијентима 

- 2011-данас: Општа болница Лесковац, специјалиста педијатрије, активан рад са пацијентима 

- 2011-данас: Дом здравља Лесковац, Одсек за вакцинације, руководилац  

- 1998-2001: Дом здравља Лесковац, Дечији диспанзер, руководилац 

- 1983-2011: Дом здравља Лесковац, лекар, активан рад са пацијентима 

- Српско лекарско друштво, активан рад на организацији рада Друштва 

- више објављених стручних и научних радова из области педијатрије 

признања: 

- 2007: Захвалница Српског лекарског друштва 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- 2004-2014: Окружна подружница Српског лекарског друштва, председништво 
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- Удружење педијатара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- немачки, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Драган З. Иванов 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Iнтернистичка ординација „Др Драган Иванов“, од 2014. 

год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа за образовање васпитача, Нови 

Сад 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура 2002 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

интерна медицина 

(вегетаријанство и здрава 

исхрана) 

специјализација 1993 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
интерна медицина 

диплома (интегр.) 1984 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Морска храна (мањи број ускоспецијализованих часова 

из области медицине и нутриционизма) 

осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР, 

МНГГ 
предавања 

2 Анатомија и физиологија 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Иванов Д., Ђерић М.: Вегетеријанство, липиди и савремене болести. Хиперлипопротеинемије – савремени аспекти, 

Нови Сад, 2005. М47 

2 
Иванов Д., Ђерић М.: Вегетеријанство и липиди. Зборник сажетка Првог конгреса о хиперлипопротеинемијама 

Србије и Црне Горе са међународним учешћем, Нови Сад, 2004. М34 

3 

Đerić M., Ivanov D., Lepšanović LJ., Lepšanović L.: Plasmatic distribution of lipoprotein (a) in vegetarians. In: Лажетић Б., 

Sudakov KV,eds. Basic and Clinical Aspects of the theory o functional Systems, University of Novi Sad, Medical Faculty, 

1998. М47 

4 
Đerić M., Ivanov D., Lepšanović LJ., Lepšanović L.: Lipoprotein(a) serum levels in logtime vegetarians. In: The Apstract 

Book 4th Yugoslav-Russian Conference; Палић, 1998. М34 

5 
Иванов Д. Лепшановић Љ., Ђерић М.: Утицај вегетеријанске исхране на ниво крвних липида и липопротеина. 

Зборник радова В југословенског симпозијума о хиперлипопротеинемијама, Нови Сад, 1995. М64 

6 
Đerić M., Ivanov D., Lepšanović LJ.: Distinctive features of lipids in longtime vegetarians. Apstacts 1st World Congress of 

Dairy Products in Human Health and nutrition, Madrid, Spain, 1993. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 2 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- бројни симпозијуми, семинари и конференције у 

области интерне медицине и нутриционизма 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2014-данас: приватна интернистичка ординација „Др Драган Иванов“, Нови Сад, активан рад са пацијентима 

- 2012-данас: веома активан и чест телевизијски гост у оквиру едукационих емисија и кампања превенције, 

промоције здравља и здраве исхране (снимио око 50 ТВ емисија на ТВ Мост чији се програми прате у Србији, 

БиХ, Црној Гори, Македонији, а често био гост и на ТВ Нови Сад, ТВ Каналу 9, Радију 021 и др.) 

- 1999-2014: Висока струковна школа за образовање васпитача, Нови Сад, предавач 

- предавач на бројним трибинама у Србији и свету, а гостивао је и на трибинама у Македонији, Хрватској, 

Северној и Латинској Америци, Африци, Кини, Аустралији. 

- оснивач и председник непрофитног Вегетаријанског удружења "Едем", Нови Сад чији је циљ упознавање шире 

популације са вегетаријанском исхраном, а пре свега здравом исхраном и њеним значајем у превенцији и терапији 

саврамених болести (пре свега болести срца и крвих судова) 

- више објављених стручних и научних радова из области интерне медицине и нутриционизма 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 
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- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- француски, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Милка М. Имброњев 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома, мастер 2009 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

енглески језик и 

књижевност 

диплома 2003 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

енглески језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Специјализовани енглески језик 1 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања, вежбе 

2 Пословни енглески језик 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Марковић М., Радоман М.: Двојезични енглеско-српски речник спортских термина, Спорт Монт, бр. 23-24/8, стр.70-

75, Монтенегроспорт, Подгорица, 2010. 

2 
Марковић М.: Творба речи у енглеском језику: афиксација, Педагошка стварност, вол.55, бр. 1-2, стр.125-130, Савез 

педагошких друштава Војводине, 2009. М53 

3 
Мартиновић И., Марковић М.: Амандин референтни оквир, Руковет 5-6, 69-70, Књижевна заједница Суботица, 2009. 

М53 

4 
Марковић М.: Двојезични енглеско-српски речник економских термина, Школа бизниса бр. 1/08, Висока пословна 

школа струковних студија, Нови Сад, 2008. М53 

5 
Марковић М.: Англицизми: економска терминологија српског језика, Школа бизниса бр. 2/08, Висока пословна 

школа струковних студија, Нови Сад, 2008. М53 

6 
Марковић М.: Српски језик у фиоци, Педагошка стварност 54, 747-752, Савез педагошких друштава Војводине, 

2008. М53 

7 
Марковић М.: Нове композиције у економској терминологији на енглеском језику, Школа бизниса бр. 4/08, Висока 

пословна школа струковних студија, Нови Сад, 2008. М53 

8 
Марковић М.: Српски у контакту са енглеским, Школа бизниса 4, Висока посл. школа струк. студија, Нови Сад, 

2007. М53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- 2009: First Certificate for Teachers of Business English, 

London, Chamber of Commerce and Industry from EDI 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2003-данас: преводилац бројних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица 

- 2007-2017: Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, наставник енглеског пословног језика 

- 2010-2012: Fakultet Doba, Maribor, Slovenia, ментор на студијама на даљину 

- 2008-2009: Факултет за спорт и физичко васпитање, Нови Сад, гостујући наставник енглеског језика 

- 2005-2007: Школа страних језика Wаll Street, Нови Сад, предавач енглеског пословног језика 

- 2004-2006: Факултет за предузетни менаџмент Браћа Карић, Нови Сад, предавач енглеског пословног језика 

- 2003-2006: Kонтинентал банка, АД Нови Сад, предавач енглеског пословног језика 

- више објављених стручних и научних радова из области 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 
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страни језици: 

- енглески, професионални 

- немачки, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Тања Ч. Јакшић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2000 
Филолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
германистика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Специјализовани немачки језик 1 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања, вежбе 

2 Пословни немачки језик 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања 

3 Специјализовани немачки језик 2 
осс ЗН 

осс ЛАБ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 Jakšić T.: Liefervertrag, Contitech Fluid Serbia doo, 2019. (prevod) 

2 Jakšić T.: Uputstvo za hitne slucajeve preduzeca Metallform Bamberg GmbH, 2018. (prevod) 

3 Jakšić T.: Uputstvo za hitne slucajeve preduzeca, Schleinkofer, 2018. (prevod) 

4 
Jakšić T.: Lastenheft Halbautomat Rotationsschweißen V2x, prevod sa nemackog jezika na engleski jezik, Contitech Fluid 

Serbia doo, 2018. (prevod) 

5 Jakšić T.: Fn_MFS 0118 Texte, Continental Automotive doo, 2018. (prevod) 

6 Jakšić T.: Liefervertrag, Contitech Fluid Serbia doo, 2019. (prevod) 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2014: Келн, Немачка 

- 2008-2011: Келн, Јена, Франкфурт, Немачка 

- 1996: Факултет Osnabruck, Немачка 

- 1995: Факултет Tubingen, Немачка  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- судски тумач за немачки језик 

- 2016-данас: IN JOB Агенција, Математичка гимназија, предавач немачког језика, допунски рад 

- 2000-данас: преводилац бројних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица 

- 2016: SM Tech, Београд, преводилац 

- 2015-2016: Термоопрема, Београд, преводилац и запослени у одељењу за увоз 

- 2012-2015: Камен и песак, Београд, преводилац у одељењу маркетинга и пословни асистент 

- 2008-2012: Imperijalgradnja, Београд, преводилац у одељењу маркетинга 

- 2008-2011: учесник међународних конференција немачких учитеља у Јену, Келну, Франкфурта, Немачка 

- 2005-2008: Educational Centre, Београд, стручни консултант за немачки језик 

- Вејмар сертификат, семинар "Позоришне методе учења наставе страних језика 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Deutsche Gesellschaft fur die Suggestopadisches Lernen, Deutschland 

- International Deutschlehrerverband, Jena 

- Удружење сталних судских преводиоца Србије 

страни језици: 
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- немачки, професионални 

- енглески, професионални 

- шпански, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Јадранка Д. Јовановић Привродски 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2019 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат 1992 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
педијатрија-генетика 

магистратура 1983 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
педијатрија 

супспецијализација 

1990 

 

 

2004 

Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

неурологија и 

психијатрија развојног 

доба 

клиничка генетика 

специјализација 1987 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
педијатрија 

диплома (интегр.) 1979 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи педијатрије 
осс ЗН 

осс ФТ 
предавања 

2 Здравствена нега деце и адолесцената у педијатрији осс ЗН предавања 

3 
Основи психијатрије и неурофизиологије бола са 

здравственом негом психијатријских пацијената 
осс ЗН предавања 

4 Етика у здравству 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

5 Хистологија осс ЛАБ предавања 

6 Основи имунологије и паразитологије осс ЛАБ предавања 

7 Медицинска генетика и молекуларна биологија осс ЛАБ предавања 

8 Хемостаза осс ЛАБ предавања 

9 Здрав стил живота мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце 

1 
Kavečan I., Jovanović Privrodski J., Obrenović M., Privrodski B., Redžek Mudrinić T., Savić R.: Evolution of partially 

involuting congenital hemangiomas of the face. J Cutan Med Surg 23(2):225, 2019. M23 

2 
Kavečan I., Obrenović M., Jovanović Privrodski J., Privrodski B., Jecković M.: Parasitic twin presenting rudimentary upper 

limbs causes a unique spectrum of anomalies of autosite. Balkan Med J. Nov 15; 35(6):445-6, 2018. M23 

3 

Škodrić Trifunović V., Stjepanović M., Savić Ž., Ilić M., Kavečan I., Privrodski J., Spasovski V, Stojiljković M, Pavlović 

S.: Novel Patched 1 mutations in patients with nevoid basal cell carcinoma syndrome–case report. Croatian medical jounal, 

56(1):63, 2015. M23 

4 
Kavečan I., Obrenović M., Jovanović Privrodski J., Redžek Mudrinic T., Konstantinidis N., Vlaški J.: Glycogen Storage 

Disease Type 1B Associated with a Unilateral Hypoplastic Temporal Lobe. Acta Endo (Buc), 3(10):530, 2014. M23 

5 
Kavečan I., Obrenović M., Jovanović Privrodski J., Redžek Mudrinić T., Konstantinidis N., Vlaški J.: Glycogen Storage 

Disease Type 1B Associated with a Unilateral Hypoplastic Temporal Lobe, Acta Endo (Buc), 3(10):530-1, 2014. M23 

6 
Влашки Ј., Катанић Д., Јовановић Привродски Ј., Кавечан И., Воргучин И., Обреновић М.: Идиопатски низак 

раст, Српски архив за целокупно лекарство 141(3):256, 2013. M53 

7 
2611 Dobanovački D., Jokić R., Vučković N., Jovanović Privrodski J., Katanić D., Tatić M., Skeledžija Mišković S., 

Kavečan I. Complete Androgen Insensitivity Syndrome: Review of Four Cases. Cent Eur J Med, 6(7):729-32, 2012. M23 

8 
Kavečan I., Jovanović Privrodski J., Dobanovački D., Obrenovic M.: Accessory scrotum attached to a peduncular perineal 

lipoma. Pediatr Dermatol 29(4): 522 -524, 2012. M23 

9 
Jovanović Privrodski J., Kavečan I., Obrenović M., Buonadonna L., Bukvić N.: Autism and Hypoplastic Corpus Callosum 

in a Case of Monocentric Marker Chromosome 15. Pediatr Neurol 41(1): 65-67, 2009. M23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 62 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 14 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 
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усавршавања 

- бројни семинари у Мађарској, Немачкој, Аустрији 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-2019: Институт за здравствену запштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад (Дечија болница Нови 

Сад), директор 

- 2007-2019: Медицински факултет Нови Сад, редовни професор 

- 2000-2007: Медицински факултет Нови Сад, ванредни професор 

- 1995-2000: Медицински факултет Нови Сад, доцент 

- 1987, 1990, 2004: специјализација и две супспецијализације 

- један од водећих генетичара на пољу ретких болести у јужној Европи 

- Институт за здравствену запштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, шеф медикогенетског саветовалишта 

у трајању од 5 година 

- Институт за здравствену запштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, начелник Одељења медицинска 

генетике у трајању од 5 година 

- Институт за здравствену запштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, начелник Центра за медицинску 

генетику у трајању од 4 године 

- Институт за здравствену запштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, управник Педијатријске клинике у 

трајању од 11 година 

- Институт за здравствену запштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, начелник Службе за медицинску 

генетику у трајању од 3 године 

- 1983-1995: Медицински факултет Нови Сад, асистент 

- велики број предавања на стручним скуповима у земљи и иностранству 

- више објављених стручних и научних радова из области генетике, педијатрије, ретких болести 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско леракско друштво 

- Педијатријска секција Српког лекарског друштва 

- Удружење генетичара 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Весна Н. Јокановић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Академија пословних струковних студија Београд 

(бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд), од 2010. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2000 

Академија пословних струковних студија Београд 

(бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

(наставник страних језика) 

страни језици 

докторат - - - 

магистратура 2006 
Факултет за менаџмент Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија, Нови Сад 
енглески језик 

специјализација - - - 

диплома 1992 
Филолошки факултет Приштина, 

Универзитет у Приштини 

енглески језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословни енглески језик 
осс ФТ 

осс ИТ 
вежбе 

2 Специјализовани енглески језик 2 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 Jokanovic V.: Test Your Basic English, практикум, Виша пословна школа, Блаце, 2005. М43 

2 

Јокановић В.: Значај учења енглеског језика на високим пословним школама, Зборник радова, Београдска пословна 

школа – Висока пословна школа струковних студија, Београд и Висока пословна школа струковних студија, Блаце, 

2007. М64 

3 Jokanovic V.: Test Your Basic English, практикум, Виша пословна школа, Блаце, 2005. М43 

4 Јокановић В.: Превод резимеа, Praxis Medica, Медицински факултет, Приштина, Универзитет у Приштини, 2003. 

5 Јокановић В.: Превод резимеа, Praxis Medica, Медицински факултет, Приштина, Универзитет у Приштини, 2002. 

6 Јокановић В.: Превод резимеа, Praxis Medica, Медицински факултет, Приштина, Универзитет у Приштини, 2001. 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- стални судски тумач за енглески језик 

- 2010-данас: Академија пословних струковних студија Београд (бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија), Београд 

- 1992-данас: преводилац бројних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица  

- 2006-2010: гостујући предавач, Универзитет Сингидунум 

- 2002-2006: гостујући предавач, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београду 

- 1999-2010: предавач, Висока пословна школа струковних студија, Блаце 

- 1999-2008: гостујући предавач, Медицински факултет, Економски факултет и Факултет уметности, Приштина, 

Универзитет у Приштини 

- 1996-1999: Електротехничка школа "Миладин Поповић", Приштина 

- 1992-1996: Универзитет у Приштини, стручни сарадник 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење сталних судских преводиоца Србије 

страни језици: 

- енглески, професионални 

- немачки, средњи 

- албански, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Гордана Љ. Калијадис 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Лесковац, од 1993. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2006 
Фармацеутски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

фармацеутска здравствена 

заштита 

специјализација 1990 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
медицинска биохемија 

диплома (интегр.) 1981 
Фармацеутски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
фармација 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Фармакологија и дозирање лекова осс ЗН предавња 

2 Дијагностичко терапеутски програм осс ЗН предавња 

3 Медицинска цитологија осс ЛАБ вежбе 

4 
Кафа (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области медицине, биохемије и нутриционизма) 
осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

5 

Италијанска кухиња (мањи број ускоспецијализованих 

часова из области медицине, биохемије и 

нутриционизма) 

осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Mihailović LJ., Sretenović O., Kalijadis G., Mrđa T., Mančić S., Marković B., Stanojlović M., Jovanović M., Golubović B.: 

Monitoring of thromboembolic prophylaxis by the pharmacists in Serbia, Dablin, 2013. M34 

2 

Golubović B, Vučićević K, Radivojević, Vezmar Kovačević S, Prostran M, Kalijadis G., Miljković B.: Total lasma protein 

and haematocrit influence on tacrolimus clearance in kidney transplant patients - population pharmacokinetic approach, 

Population Approach Group Europe, 22nd Meeting, 11-14 June 2013, Glasgow, UK, Abstract 2761, 2013. M34. 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Општа болница Лесковац, начелник Службе за биохемијску и хематолошку дијагностику 

- 1984-данас: Медицинска школа, Лесковац, наставник 

- 2015-2017: Општа болница Лесковац, начелник болничке апотеке 

- 2013-2015: Служба за биохемијску и хематолошку дијагностику, руководилац Службе 

- 2007-2013: Општа болница Лесковац, начелник болничке апотеке 

- 1997-2007: Здравствени центар Лесковац, помоћник директора за медицинско снабдевање 

- 1993-2007: Здравствени центар Лесковац, начелник болничке биохемијско хематолошке лабораторије 

- 1986 Медицински центар „Моша Пијаде“, Лесковац, медицинско-биохемијска лабораторија 

- 1981-1985 Дом здравља Власотинце, руководилац лабораторије за медицинску биохемију 

- више објављених стручних и научних радова из области клиничке биохемије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Фармацеутско друштво Србије 

- Друштво медицинских биохемичара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Славица Ј. Коневић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља Раковица, Београд, од 1991. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат 2019 
Факултет медицинских наука, Крагујевац, 

Универзитет у Крагујевцу 
превентивна медицина 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2009 
Факултет за менаџмент Зајечар, 

Универзитет Мегатренд у Београду 
менаџмент у здравству 

диплома 2006 
Факултет за менаџмент Зајечар, 

Универзитет Мегатренд у Београду 
менаџмент у здравству 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања, вежбе 

2 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

3 
Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге 
мсс ЗН вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Коневић С., Ђоновић Н., Ђурић Д., Меарковић Денић Љ., Васић Д., Мартиновић Ј.: Impact of Educational Intervention 

for Correct Inhaler Technique in the Quolity of Life of Children with Asthma, Vojnosanitetski pregled, Online First March, 

2019. M23 

2 
Илић М., Радоман К., Коневић С., Илић И.: Liver Cancer Mortality and Food Consumption in Serbia, 1991-2010: An 

Ecological Study. Cent Eur J Public Health, Jun;24(2):103-8, doi: 10.21101/cejph.a4168, 2016. M23 

3 

Пауновић В., Коневић С., Пауновић Т. Association of human papillomavirus infection with cytology, colposcopy, 

histopathology, and risk factors in the development of low and high-grade lesions of the cervix. J. BUON May-Jun 2016; 

21(3):659-65, 2016. M23 

4 
Васиљевић С., Пауновић В., Коневић С.: The Importance of Quality Control in the Implementation of Breast Cancer 

Screening Program in the Health Center Zemun, J. BUON Jan-Feb 2016, 21(1):42-5. M23 

5 
Коневић С., Мартиновић Ј., Ђоновић Н.: Association of Socioeconomic Factors and Sedentary Lifestyle in Belgrade's 

Suburb, Working Class Community, Iran J Public Health 44 (8): 1053-1060, 2015. M23 

6 
Коневић С., Станојевић С., Рајан Р.: Prevention of Cervical Cancer Municipality of Rakovica, Arhive of Oncology 4, 68, 

2006. M23 

7 

Илић М., Васиљевић С., Влаисављевић З., Коневић С.: Correlation between the Mortality from Cancer of the Breast, 

Prostate, Lung, Colon and Pancreas and pro capite Food Consumption in Serbia, 1991-2010, Eur. J. Oncol. vol. 18, No. 4, 

December 2013, 2013. M23 

8 
Васиљевић С., Коневић С., Пауновић В., Симић В.: Утицај дијете на здравље жене, Храна и исхрана 54., бр. 2., 57-

61, 2013. M53 

9 

Коневић С., Пауновић Ј., Ђоновић Н., Васиљевић В., Васиљевић С.: Повезаност параметара стања исхрањености 

са артеријском хипертензијом код одраслог становништва у Дому здравља Раковица, Храна и исхрана 54, бр. 1, стр. 

7-12, 2013. M53 

10 
Васиљевић С., Коневић С., Пауновић В.: Коришћење интернета у свакодневној пракси, Здравствена заштита 42, 

бр. 5, стр. 68-73, 2013. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 7 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 6 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2019: Национални програм подршке дојењу, 

УНИЦЕФ 

- 2015: едукација „Палијативно збрињавање у Србији“, 

Министарство здравља Републике Србије 

- 2009: Школа јавног здравља, Министарство здравља 

Републике Србије 
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- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2014-данас: Дома здравља Раковица, Београд, главна сестра 

- 2014-данас: организатор 12 интерсекцијских скупова Удружења медицинских сестара и техничара примарне 

здравствене заштите Србије и три симпозијума са међународним учешћем 

- 2008-данас: главна сестра консултативно-специјалистичке и дијагностичке службе Дома здравља Раковица, 

Београд (интерно одељење, ОРЛ одељење, офталмологија, неуропсихијатрија, РТГ одељење, ултразвучна 

дијагностика, лабораторијска дијагностика) 

- 2012-данас: оснивач и председник Удружења медицинских сестара и техничара примарне здравствене заштите 

Србије  

- 1991-данас: Дом здравља Раковица, Београд, медицинска сестра у различитим службама опште медицине, кућног 

лечења, патронаже 

- 1986-1989: Институт за ментално здравље, Београд, медицинска сестра 

- аутор преко 50 програма континуиране медицинске едукације акредитованих код Здравственог савета Србије 

- велики број предавања по позиву на међународним и националним конгресима, симпозијумима различитих 

струковних асоцијација и Удружења 

- више објављених стручних и научних радова из области прооције здравља и јавног здравља 

признања: 

- добитник више захвалница и признања Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Силвиа Ј. Ликавец 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
информатика 

докторат 2009 

Dipartimento di Informatica, 

Universit`a degli Studi di Torino, Italia 

(нострификовано у РС) 

информатика 

магистратура 2004 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
математика 

специјализација - - - 

диплома 1997 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
математика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

предавања 

2 Пословна статистика осс ПЕМ мод МНГФБ МНГЗ предавања 

3 Пословна математика 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања 

4 
Благајничко и електронско пословање (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области информатике) 

осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
предавања 

5 Основи програмирања осс ИТ предавања 

6 Алгоритми и структуре података осс ИТ предавања 

7 Базе података осс ИТ предавања 

8 Напредно програмирање осс ИТ предавања 

9 Савремене информационо-комуникационе технологије мсс МНГЗ предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Cena F., Likavec S., Lombardi I., Picardi C.: Should I Stay or Should I Go? Improving Event Recommendation in the Social 

Web, Interacting with Computers, 28(1), New York, USA, 2016. M22 

2 

Likavec S., Osborne F., Cena F.: Property-based Semantic Similarity and Relatedness for Improving Recommendation 

Accuracy and Diversity. International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 11(4) New York, USA. 

2015, M23 

3 

Cena F., Likavec S., Rapp A.: Quantified self and modeling of human cognition. In Proceedings of the 2015 ACM 

International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International 

Symposium on Wearable Computers ACM, New York, USA. 2015, M23 

4 
Lombardi I., Likavec S., Picardi C., Chiabrando E.: Selection and ranking of activities in the social web. In AI* IA 2013: 

Advances in Artificial Intelligence Springer International Publishing, New York, USA, 2013. M23 

5 
Cena F., Likavec S., Osborne F.: Anisotropic propagation of user interests in ontology-based user models, Information 

Sciences, 250, New York, USA, 2013. M23 

6 
Likavec S., Lescanne, P.: On semantics of a term calculus for classical logic. Publications de l'Institut Mathematique, 92(106), 

New York, USA, 2012. M23 

7 
Santo J. E., Ivetić J., Likavec S.: Characterising strongly normalising intuitionistic terms. Fundamenta Informaticae, 121(1-

4), New York, USA, 2012. M23 

8 
Likavec S., Lescanne P.: On untyped Curien-Herbelin calculus, Proceedings of the 1st Workshop on Classical Logic and 

Computation CLaC’06, New York, USA, 2006. M23 

9 
Bettini L., Bono V., Likavec S.: Safe and Flexible Objects with Subtyping, Journal of Object Technology, JOT 4(10), New 

York, USA, 2005. M23 

10 
Dezani M., S. Ghilezan S., Likavec S.: Behavioural inverse limit models, Theoretical Computer Science, 316 (1-3), New 

York, USA, 2004. M23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 22 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 12 

тренутно учешће на пројектима домаћи: 1 међународни: - 

усавршавања 
- 2001-2004: Универзитет у Торину, Италија  

- 2003: Универзитет у Лиону, Француска  
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- 2002: Универзитет у Оксфорду, Енглеска  

- 2002: Универзитет у Орегону, САД  

- 2002: Универзитет у Болоњи, Италија 

- 1999: Универзитет у Лисабону, Португалија  

- 1997: Универзитет у Бразилији, Бразил  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2009-2017: Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна академија, Нови 

Сад, доцент 

- 2006-2010: пројекат "Модели, језици, типови и процеси у рачунарству" подржан од стране Министарства за науку, 

технологију и развој Републике Србије 

- 2003-2005: пројекат "Репрезентације доказа са апликацијама, класификација структура и бесконачна 

комбинаторика" подржан од стране Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије 

- 2002-2004: пројекат "Dynamic Аssembly, Reconfiguration and Type-checking (DАRT), рroject in the Global Computing 

pro-active initiative of Future and Emerging Technologies", подржан од стране Information Society Technologies (IST). 

- 2002-2003: проејекат "Network Аware Programming: Objects, Languages, Implementations (NАPOLI)", делимично 

подржан од стране Ministero dell’Istruzione, Universita e Ricerca (MIUR) 

- више објављених стручних и научних радова из области информатике и математике 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- италијански, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Биљана Д. Лукић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

aкадемска каријера 

 год институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат -  -  - 

магистратура -  -  - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2010 

Фаркултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови 

Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

пословна економија и 

финансије 

диплома 2009 
Пословни факултет Београд, 

Универзитет Сингидунум у Београду 
ревизија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Истраживање тржишта и развој банкарског производа осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

2 Управљање финансијама 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања, вежбе 

3 Стратегијски менаџмент и пословно планирање осс ПЕМ сви модули вежбе 

репрезентативне референце 

1 Панић Б.: Кризни реинжињеринг пословних процеса, EMC Review, Бања Лука, БиХ, 2014. M34 

2 Панић Б.: Предузетнички приступи превазилажењу кризе, EDASOL, Бања Лука, БиХ, 2012. M34 

3 
Панић Б.: Директни маркетинг у савременим условима тржишног комуницирања, међународна научна конференција 

Моћ комуникације 2012, Београд, 2012. M34 

4 Панић Б.: Рекламне агенције као актери тржишног комуницирања, EMC Review, Бања Лука. БиХ, 2011. M34 

5 Панић Б.: Маркетинг концепт МСП – имплементација у оквирима ЕУ, EMC Review, Бања Лука, БиХ, 2011. M34 

6 
Панић Б.: Глобална маркетиншка стратегија у уметности, међународна научна конференција Шта после кризе – 

трагање за новим перспективама, Београд, 2011. M34 

7 
Панић Б.: Организација и пословање рекламних агенција, међународна научна конференција Моћ комуникације 

2010, Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу, Београд, 2010. М34 

8 
Панић Б.: Међународно кретање капитала и еколошки аспекти страних улагања, конференција Нови и обновљиви 

извори енергије, Нишка Бања, 2010. М64 

9 
Панић Б.: Буџетирање маркетиншких и сличних активности, конференција Нови и обновљиви извори енергије, 

Нишка Бања, 2010. М34 

10 
Панић Б.: Заштита потрошача и њихов значај за унапређење сеоских заједница, конференција Власински сусрети, 

Власинско језеро, 2010. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-2020: Висока струковна школа тржишних комуникација, Београд, сарадник 

- 2009-2015: Висока струковна школа тржишних комуникација, Београд, ненаставно особље 

- аутор и/или коаутор бројних стручних и научних радова из области економије и менаџмента 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- француски, основни  
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Сусанна М. Марић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са 

пуним радним временом и од када 
ОШ „Јожеф Атила“, Нови Сад, од 1996. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година Институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 1996 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

немачки језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословни немачки језик 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 Marić S. i sar.: Sprachenlernen | Effizient und zeitsparend (prevod) 

2 Marić S.: Deutschkurse in Berlin (prevod) 

3 Marić S. i sar.: Njemački za početnike: Deutsch B1 Sprache (prevod) 

4 Марић С.: Скупштина града Новог Сада, стални хонорарни преводилац 

5 Марић С.: Градска кућа Нови Сад, стални хонорарни преводилац 

6 Марић С.: Јавно тужилаштво, стални хонорарни преводилац 

7 Марић С.: Полицијска управа града Новог Сада, стални хонорарни преводилац 

8 Марић С.: Новосадски сајам, стални хонорарни преводилац 

9 Марић С.: Музеј Војводине, стални хонорарни преводилац 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2011: пројекат Ralf, једногодишња обука немачког језика 

са хоспитовањем у две средње школе, Munchen, Germany 

- 2002: Wien, Austria 

- 2000: Berlin, Germany 

- 1998: Munchen, Germany 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- судски преводилац за немачки језик 

- 2001-данас: задужена за међународну сарадњу у области спорта са градом побратимом Дортмундом, Немачка 

- 1996-данас: ОШ „Јожеф Атила“, Нови Сад, наставник немачког језика 

- 1996-данас: преводилац бројних текстова са/на немачки језик за физичка и правна лица 

- 2016: оснивач удружења „Гениал“ за развој језичких компетенција 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење професора немачког језика 

- Удружење сталних судских преводилаца 

страни језици: 

- немачки, професионални 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Ана Ј. Марјановић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа тржишних комуникација, 

Београд  
право и социологија 

докторат -  - 

магистратура 2016 
Факултет политичких наука Београд,  

Универзитет у Београду 
политичке науке 

специјализација - - - 

диплома 2000 
Факултет политичких наука Београд,  

Универзитет у Београду 
политичке науке 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Управљање односима са јавношћу 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ 

осс ИТ 
вежбе 

2 Технике преговарања мсс МНГЗ предавања, вежбе 

3 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Министарства просвете, науке и техонолошко развоја, Комисије за кредитацију и проверу квалитета, 

сарадник 

- 2011-2017 Министарство просвете, науке и техонолошко развоја, Комисије за кредитацију и проверу квалитета, 

хонорарни сарадник 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Валентина Ж. Мирковић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Академија пословних струковних студија Београд 

(бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд), од 2011. год. 

ужа стручна односно уметничка област пословна економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2015 

Академија пословних струковних студија Београд 

(бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

(професор струковних студија) 

пословна економија 

докторат 2009 
Факултет за менаџмент БК Београд, 

Универзитет Браћа Карић у Београду 
менаџмент 

магистратура 2000 
Економски факултет Приштина, 

Универзитет у Приштини (Косовска Митровица) 
Економија 

специјализација - - - 

диплома 1995 
Економски факултет Приштина, 

Универзитет у Приштини (Косовска Митровица) 
економија 

Списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Економика предузећа осс ПЕМ мод МНГФБ, МНГЗ  вежбе 

2 
Берзанско пословање и инвестиције у хартије од 

вредности 
осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

3 
Буџетирање установе и основе јавних набавки у 

здравству 
осс ПЕМ мод МНГЗ вежбе 

4 Управљање финансијама 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Мирковић В., Арсић Љ.: Пословна економика, уџбеник, Београдска пословна школа - Висока школа струковних 

студија, Београд, стр. 376, 2016. М45 

2 
Мирковић В., Раденковић Д.: Институције корпоративног управљања, Весник, Београдска пословна школа - Висока 

школа струковних студија, Београд, стр. 216-225, 2013. М53 

3 

Мирковић В., Раденковић Д.: Moдeли корпоративног управљања, научни скуп: Економскa нaукa у функциjи 

крeирaњa нoвoг пoслoвнoг aмбиjeнтa, Економски факултет, Косовска Митровица (Приштина), Универзитет у 

Приштини, 852-864, 2011. М64 

4 
Мирковић В., Раденковић Д., Перић Г.: Извештавање и ревизија као саставни део концепта корпоративног 

управљања, међународна конференција Управљање квалитетом и поузданошћу", Београд, 2011 М34 

5 
Мирковић В., Перић Г.: Агенцијски проблем као битан аспект контроле менаџмента, Мајска конференција о 

стратегијском менаџменту (МКСМ2011), Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Зајечар, 2011. М64 

6 
Мирковић В., Перић Г., Јокић А.: Могућност примене корпоративног управљања у јавним предузећима Р. Србије, 

Биз-инфо 2, Висока пословна школа струковних студија, 23-31, Блаце, 2010. М64 

7 
Мирковић В., Перић Г.: Концепт корпоративне друштвене одговорности као одговор на савремене еколошке захтеве, 

12. Међународна конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу", Београд, 2009. М34 

8 
Талић В.: Приватизација и преструктуирање у фунцији развоја предузетништва, Економски погледи 1, Економски 

факултет, Приштина, Универзитет у Приштини, Блаце, 2000. М64 

9 Матановић С., Талић В.: Стратегијско и пројектно планирање МИС, Економика 2-4, Ниш, 1988. М53 

10 Талић В., Сања Матановић: Предузетништво и иновација, Економика 2-4, Ниш, 1988. М53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања  - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2011-данас: Академија пословних струковних студија Београд (бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд), наставник (сада професор струковних студија) 

- семинари у организацији ГТЗ-а из области предузетништва 

- велики број научних и стручних радова из области економије и предузетништва 
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признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Милана М. Митрић Ашковић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Институт за онкологију Војводине, Нови Сад, Клиника за 

радиолошку терапију, од 2011. год. (95% од 2020. год., по 

повратку са породиљског одсуства; приложена судски 

оверена изјава) 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2020. год. (5%, по 

повратку са породиљског одсуства; приложена судски 

оверена изјава) 

ужа стручна односно уметничка област радиологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
радиологија 

докторат 2016 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
радиологија 

магистратура - - - 

специјализација 2016 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

радиотерапија, 

радиојациона онкологија 

диплома (интегр.) 2008 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Прва помоћ (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области радиологије)  

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР 

предавања 

2 

Основи онкологије са одабраним поглављима 

радиотерапије и здравствене неге онколошких 

пацијената (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области радиотерапије) 

осс ЗН 

осс РАД 
предавања 

3 
Радиолошка физика и основи методологије рада у 

радиологији 

осс ФТ 

осс РАД 
предавања 

4 Радиолошка заштита осс РАД предавања 

5 Рендген апарати и уређаји осс РАД предавања 

6 Основи радиотерапије осс РАД предавања 

7 Интервентне васкуларне и неваскуларне методе осс РАД предавања 

8 Савремене радиолошке дијагностичке методе осс РАД предавања 

9 

Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге (мањи број ускоспецијализованих 

часова из области радиологије) 

мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце 

1 

Latinović M., Mitrić Asković M., Ivanov O., Novaković M., Ličina J.: Oral complications in irradiated head and neck cancer 

patients – 3D conformal radiotherapy planning vs. 3D conformal radiotherapy planning with magnetic resonance fusion, Srp 

Arh Celok Lek. 2017 May-Jun;145(5-6):247-253, 2017. М52 

2 
Erak M., Mitric M., Djuran B., Tešanović D., Vasiljev S. PET/CT fusion in radiotherapy planning of lung cancer-case report. 

Vojnosanitetski pregled 2016; 73(6): 599–602, 2016. М52 

3 

Basaric B, Petrovic B, Teodorovic M, Baucal M, Rutonjski L, Cudic O, Djuran B, Mitric Askovic M.: High dose rate (HDR) 

IR-192 brachytherapy application of basal cell carcinoma. Third International Conference on Radiation and Applications in 

Various Field of Research, Book of Abstracts Jun. 2015, Budva, Montengro, 2015. М34 

4 
Mitric-Askovic M., Erak M., Latinovic M., Dugandzija T.: Importance of PET/CT Scan Use in Planning Radiation Therapy 

for Lymphomas, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 16:2051-2054, 2015. М23 

5 

Erak Marko D., Djuran B., Mitric M., Erak D.: Brachytherapy HDR Tretament of Endometrial Carcinoma by the Application 

of Modified Hayman'S Irradiation Technique (Meeting Abstract), International Journal of Gynecological cancer 24: 74-74, 

2014 М23 

6 
Митрић Ашковић М. (ур. Мандић А.): Грлић материце, Медицински факултет Нови Сад, погл. XI 333-341, 2014. 

М45 

7 Erak M., Mitric M.: Radiotherapy for Orbital Lymphoma, Hematology and Leukemia, 2014. М23 
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8 
Petrović B., Erak M., Đan I., Baucel M., Rutonjski L., Mitrić M., Lučić S.: Benefit of Registration and Fusion of CT and PET 

in Radiotherapy of Lymphoma, Kongres radiologa Srbije, Zbornik radova, Zlatibor, Serbia, 2011. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 6 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2016: ESMO Preceptorshp programme –Immuno 

Oncology, Siena, Italija 

- 2016: ESMO Preceptorship on prostate cancer, Prag, Češka 

- 2015: ESMO Preceptorship on lymphoma, Lugano, 

Švajcarska 

- 2015: ESMO Preceptorship on colorectal cancer, Beč, 

Austrija 

- 2015: ESO School Eastern Europe and Balkan Region 

Refresher Course on Lung Cancer, Beograd 

- 2014: AAF/OMI Program: Oncology B-Thoracic and Head 

& Neck Cancers seminar, Salzburg, Austrija 

- 2014: ESO kurs “ Visiting Professorship on Radiotherapy 

of Solid Tumours“, Beograd, Srbija 

- 2013: ESTRO trening kurs “Multidisciplinary teaching 

course on head and neack oncology“, Budimpešta, 

Mađarska 

- 2013: ESO School- “Molecular Diagnostics in Clinical 

Oncology”, Viareggio, Italija  

- 2012: ESTRO trening kurs "Bringing new technology into 

radiotherapy clinic: an evidence-based approach", St. 

Petersburg, Rusija 

- стручни тренинзи у области техника радиотерапије 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2011-данас: Институт за онкологију Војводине, Нови Сад, Клиника за радиолошку терапију, активан рад са 

пацијентима 

- први специјалиста радиотерапије, радиојационе онкологије, у Србији 

- велики број конгреса, симпозијума и курсева усавршавања 

- већи број усавршавања у Италији, Мађарској, Чешкој, Аустрији, Русији 

- аутор и/или коаутор бројних научних и стручних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Судијскa комисијa Европске стонотениске уније (ЕТТУ) 

- Радиотерапијска секција Србије 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- немачки, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Екатерина А. Мрђа 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Здравствена установа Медлаб, медицинско-биохемијска 

лабораторија, Нови Сад (95%), од 2017. год., односно 

(100%) од 2010. год.  

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд (5%), од 2017. год.  

* По препорукама Националног савета за високо 

образовање и актуелним правилима НАТ-а, у софтверу 

НАТ-а за потребе акредиатције рачуна се као 100% као 

наставник који је поделио радни однос са здравственом 

установом - Наставном базом Школе. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд  
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура 1988 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
микробиологија 

специјализација 1989 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

микробиологија са 

паразитологијом 

диплома (интегр.) 1981 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Хигијена са основама микробиологије и паразитологије 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

2 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

3 Бактериологија осс ЛАБ предавања 

4 Вирусологија осс ЛАБ предавања 

5 Медицински отпад осс ЛАБ предавања, вежбе 

6 Хигијена, санитарна заштита и безбедност 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ, 

МНГГ, МНГР 
предавања 

7 

Дистрибуција, складиштење и контрола хране и пића 

(веома мали број ускоспецијализованих часова из 

области хигијена) 

осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

8 
Алтернативне врсте исхране (веома мали број 

ускоспецијализованих часова из области хигијене) 
осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

9 
Превенција у здравству (мали број ускоспецијализованих 

часова из области хигијена) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

10 

Етички приступи и вештине комуникације у здравству 

(веома мали број ускоспецијализованих часова из 

области менталне хигијене) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

11 Јавно здравље 2 мсс ЗН предавања 

12 Здрав стил живота мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце 

1 
Suvajdžić Lj. Ð., Mrđa E. A., Bogavac M. A., Džambas Lj. D.: Arcanobacterium haemolyticum exanthema diagnosis 

erythromycin therapy, Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 2014. М53 

2 

Bogavac M., Nikolic A., Grujic Z., Mitreski A., Suvajdzic Lj., Hrnjakovic-Cvjetkovic I., Milosevic V., Mrdja E.: Preferm 

deliveries – application od proinflammatory cytokines as possible markers of infection, Journal of Perinatal Medicine, 8 th 

World Congress of Perinatal Medicine, Firenca, 2007. M34 

3 

Suvajdžić Lj., Mrđa E., Bogavac M., Božin B., Simin N.: Antimicrobial Acitivitu of Fennel and Caraway (Foeniculum 

Vulgare Mill. And Carum Carvi L. Apiaceaee) Essential Oilt Against Potential Causative Agents of Premature Delivery, 

Journal of Perinatal Medicine, pp. 775-779, 8. World Congress of Perinatal Medicine, Firenca: Medimond international 

Proceedings, 9-13 Septembar, Zbornik 775-779, 2007. M34 
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4 
Suvajdžić Lj., Mrđa E., Bogavac M.: The prevalence of Trichomonas vaginalis and Candida albicans in non-gonorrheic 

vulvovaginitis, 4. Congress of the European Society for Emerging Infections Lisabon, 30-3 Septembar, 2007. М34 

5 

Suvajdžić Lj., Mrđa E., Bogavac M., Božin B.: Antimicrobial activity of fennel and caraway essential oils against potential 

causative agents of premature delivery. Journal of Perinatal Medicine, 2007, Vol. 35, No suppl 2 pp. 275-275, 8. World 

Congress of Perinat al Medicine, Firenca: Medimond international Proceedings, 9-13 Septembar, 2007, Zbornik 275-275, 

2007. M34 

6 

Suvajdžić Lj., Mrđa E., Džambas Lj., Bogavac M.: Isolation of Pasterella multocida from chronic periapical inflammatory 

lesion (first isolated in Yugoslavia) Naziv časopisa: Proceedings for natural Sciences, Matica srpska, Novi Sad, Zbornik 

Matice srpske za prirodne nauke, No 111, 15-27, 2007. M34 

7 
Suvajdžić Lj., Mrđa E., Džambas Lj., Bogavac M.: Isolation of Pasteurella subspec. Multocida from chronic periapical lesion 

(first isolation in ex-Yugoslavia). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, No 111, 29-34, 2006. М53 

8 
Suvajdžić Lj., Mrđa E., Džambas Lj., Bogavac M.: Urticaria caused by arcanobacterium haemolyticum diagnostic and 

therapeutic failures. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 35-43, 2006. M53 

9 

Suvajdžić Lj., Mrđa E., Džambas Lj., Bogavac M.: Naziv: Urtica caused by Arcanobacterium haemolyticum. Diganostic and 

therapeutic failures. Naziv časopisa: Proceedings for natural Sciences, Matica srpska, Novi Sad, Zbornik Matice srpske za 

prirodne nauke, No 111, 35-43, 2006. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 3 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2010-данас: Здравствена установа „Медлаб“, медицинско-биохемијска лабораторија, Нови Сад, руководилац 

микробиолошке лабоаторије  

- аутор и/или коаутор већег броја стручних и научних радова из области микробиологије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

- Друштво микробиолога Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Вирџинија Ј. Мунћан 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Специјална болница за психијатријске болести „Др 

Славољуб Бакаловић“, Вршац, од 2006. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација - - - 

специјализација 2009 
Фрамацеутски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

фармацеутска 

здравствена заштита 

диплома (интегр.) 1998 

Универзитет медицине и фармације „Carol Davila“, 

Bucharest, Romania 

(нострификовано у РС) 

фармација 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи биохемије 
осс ЗН 

осс ЛАБ 
вежбе 

2 Медицински отпад осс ЛАБ вежбе 

3 Менаџмент хране и пића осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

4 Дистрибуција, складиштење и контрола хране и пића осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2006-данас: Болничкa апотекa и лабораторијa у Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб 

Бакаловић“, Вршац, руководилац Aпотеке и лабораторије, специјалиста фармацеутске здравствене заштите 

- 2003-2013: Хемијско-медицинска школа, Вршац, наставник 

- 1998-2003: апотека „Тања“, Вршац, фармацеут 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Фармацеутска комора Србије 

- Фармацеутско друштво Србије 

страни језици: 

- румунски, матерњи 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Тибор Ј. Орос 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2016 

Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар 

Вркатић“, Нови Сад 

Универзитет Унион у Београду 

филологија, англистика 

диплома 2012 
Висока школа „Факултет за правне и пословне студије 

др Лазар Вркатић“, Нови Сад 
енглески језик 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Специјализовани енглески језик 2 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи:- међународни:- 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: преводилац бројних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица 

- 2015-данас: хонорарни рад у више школа страних језика 

- 2016-2019: наставник енглеског језика, Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, професионални 

- мађарски, матерњи 

- немачки, средњи  
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Љиљана П. Павловић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза 

Лазаревић“, од 1995. год. 

Ужа научна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2016 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
судска психијатрија 

специјализација 2002 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
психијатрија 

диплома (интегр.) 1995 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 

Управљање људским ресурсима (веома мали број 

ускоспецијализованих часова из области медицине и 

психологије 

осс ПЕМ сви модули вежбе 

2 Стрес у здравству и супервизије) 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 Симић Љ.: Оланзапин-Лакоћа уклапања, Ацтавис пуб, стручни семинар, Аранђеловац, 2015. 

2 Симић Љ.: Пацијенти хоспитализовани у Институту за психијатрију „Др Лаза Лазаревић", С. Архив, 2014. M53 

3 
Симић Љ., Јовичић С.: Социодемографске какарктеристике лечених у Институту за психијатрију „Др Лаза 

Лазаревић“, Енграми, 2013. M53 

4 Симић Љ., Јовичић С.: Суицид код акутних психотичних декомпензација, С. Архив, 2013. M53 

5 
Симић Љ.: Присилне хоспитализације на Клиници за психијатрију ”Др Лаза Лазервић”, осврт на Закон о заштити 

лица са менталним поремећајима, С. Архив, 2013. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 1995-данас: Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић“, Београд, активан рад са пацијентима 

- 1995-данас: Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић“, Београд, руковођење бројних пројеката 

- 2016: судија у Суду части Регионалне лекарске коморе Београд 

- 2014: делегат Региналне лекарске коморе Београд 

- 2009-2010: US Medical School, предавач 

- 2007-2009: помоћник директора за медицинска питања, Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић“ 

- више објављених стручних и научних радова из области психијатрије и неуропсихијатрије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење психијатара Србије 

- Извршни одбор Регионалне лекарске коморе Београд 

- Секција психијатрије подружнице Српског лекарског друштва, председник 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Наташа Ђ. Павловић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Туристичка организација Војводине (95%), од 2020. год., 

односно (100%) од 2003. год. 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд (5%), од 2020. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
туризам 

докторат 2015 
Природно-математички факултет Нови Сад,  

Универзитет у Новом Саду 
туризам 

магистратура 2010 
Економски факултет Суботица, 

Универзитет у Новом Саду 
економија 

специјализација - - - 

диплома 2002 
Природно-математички факултет Нови Сад,  

Универзитет у Новом Саду 
туризмологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Изградња и опрема хотелских објеката осс ПЕМ мод МНГХ предавања 

2 Кетеринг менаџмент осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР предавања 

репрезентативне референце 

1 
Медић С., Пивац Т., Ивков-Џигурски А., Кошић К., Павловић Н.: Leisure time and museums-motives of visit Зборник 

радова Географског института Јован Цвијић САНУ, вол. 65 бр. 3, Београд, стр. 391-406, 2015. М53 

2 
Pavlović N., Ćurčić N., Mirović V., Medić S.: New approaches in creation of retail package deals based on consumer’s 

attitudes in tourism destinations Basiq - New trends in sustainable business consumption, Bucharest, Romania 2015. M34 

3 

Pavlović N., Ćurčić N.: Internal marketing as an effective strategy for improvement of human resources’ quality: case study 

of tourism SME’s. International Scientific Conference Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western 

Balkans. Institute of Economic Sciences, Belgrade, 2015. str 77-78 M34 

4 
Grubor, A., Đokić, N., Pavlović, N. (2015) Preferences toward organic and functional yoghurt in Republic of 

Srpska. Economics of Agriculture. 62 (4). M23 

5 
Pavlović N., Medić S.: Relations, interactions and networks among key stakeholders of cultural tourism in rural areas of 

Vojvodina, Economics of Agriculture 62 (2), 2015. М23 

6 
Đokić I., Đokić N., Pavlović N., Kovač-Žnideršić R.: Promotion of organic food in Serbia: Implication from organic food 

consumers' profile research, Economics of Agriculture 61 (4), 2014. М23 

7 

Pavlović N., Ćurčić N., Medić S.: Preferences and Tourist’s Spends in Tourism Places in the Autonomous Province of 

Vojvodina, Contemporary Trends in: Tourism and Hospitality: Peace, Culture & Tourism, Zbornik radova Departmana za 

geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 211-218, 2013. M53 

8 
Damnjanović J., Pavlović N., Stankov B.: Conference proceeding: Economic development and competitiveness of European 

countries Achievements-Challenges-Opportunities, 201c. M34 

9 
Ћурчић Н., Павловић Н.: Девелопмент оф тоурист продуцт он тхе фармс – цасе студy, Зборник радова Географског 

института Јован Цвијић САНУ, вол. 61, бр. 2, Београд, стр. 129-145, 2011. М53 

10 

Ћурчић Н., Павловић Н., Станојловић А.: Активирање бечејских салаша на туристичком тржишту, Гласник Српског 

географског друштва, свеска XC, број 2, Српско географско друштво, Београд, стр. 225-245, УДЦ 338.48. (497.113), 

2010. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: 1 

усавршавања 

- 2003: стручни испит за рад у органима државне управе 

за запослене са високим образовањем, Извршно веће 

АП Војводине 

- 2007: сертификат за Организацију управљања 

туристичким дестинацијама, Министарство трговине, 

туризма и услуга и Horwath consulting у сарадњи WTO 

- 2007: сертификат за Управљање у здравственом 

туризму, Министарство трговине, туризма и услуга и 

Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица 
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- 2011: сертификат за управљање маркетингом у 

туризму Војводине, Едуконс Универзитет, 

Покрајински секретаријат за привреду АПВ 

- 2012: сертификат за обуку професионалаца у туризму, 

Training course for tourism professionals in Serbia) у 

оквиру програма Support to Implementation of National 

Strategy for Tourism, Project funded by European Union, 

HD European Consulating Group in Consortium HD, CHL 

and ITI  

- 2013: сертификат за могућности примене и значаја 

коришћења званичних података у туризму, 

Универзитетски центар за примењену статистику 

Нови Сад  

- 2012: сертификат за унапређење вештина за 

административну сарадњу дуж Дунава, Gaining with 

Training - Improving administrative cooperation skills 

along the Danube, Donau Büro Ulm, Euro Institut, Europa 

Zentrum, Baden-Württemberg, DCC  

- 2015: испит за службеника за јавне набавке, Управа за 

јавне набавке Републике Србије 

- 2015: сертификат Европског колеџаза управљање ЕУ 

пројектима од А до Ш (EU Project Management – The 

Management of Projects from A to Z) (College of Europe, 

Bruges, Belgium 

- бројни боравци у европским земљама 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2009-данас: Туристичка организација Војводине, заменик директора 

- 2007-2009: Туристичка организација Војводине, помоћник директора 

- 2003-2007: Туристичка организација Војводине, стручни сарадник 

- 2018-2019: локални експерт на пројекту IDENTIS, програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија, где је 

израђивала туристичке програме, прикупљала податке из подручја Потисја, учествовала у изради и мапирању 

ресурса за 11 општина обухваћених потиским регионом 

- 2017-2019: експерт у туризму на пројекту “Victor”, програм “INTERREG-IPA-CRO-SER” (програм прекограничне 

сарадње Хрватска-Србија 2016-2020) на коме активно прикупља податке, координира пројектним активностима, 

креира туристичке руте из области културног туризма и учествује у изради туристичких програма, рута и 

других маркетиншких активности 

- 2004-2008: године учествовала у пројекту INTERREG IIIa-Adriatur који се реализовао у Италији 

- бројни сертификати, курсеви, семинари из области туризма 

- више објављених стручних и научних радова из области туризма 

признања: 

- -  

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- више признања и захвалница Туристичке организације Војводине 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- италијански, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Милош Љ. Поткрајац 

звање предавач  

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Дом здравља „Др Сава Станојевић“, Трстеник (95%), од 

2017. год., односно (100%) од 2003. год.  

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд (5%), од 2017. год.  

* По препорукама Националног савета за високо 

образовање и актуелним правилима НАТ-а, у софтверу 

НАТ-а за потребе акредиатције рачуна се као 100% 

као наставник који је поделио радни однос са 

здравственом установом – Наставном базом Школе. 

ужа стручна односно уметничка област анатомија, физиологија и патофизиологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 

анатомија, физиологија и 

патофизиологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2003 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа пракса 

диплома (интегр.) 1986 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Анатомија и физиологија 
осс ЗН 

осс ФТ 
предавања 

2 
Здравствена нега хируршких пацијената (мали број 

ускоспецијализованих часова из области физиологије) 
осс ЗН предавања 

3 Здравствени системи у ЕУ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

4 Здравствено и социјално законодавство 
осс ФТ 

осс РАД 
предавања 

5 Здравствена демографија мсс ЗН предавања 

6 Промоција здравља мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце 

1 
Поткрајац М., Милојевић С.: Биљке у терапији урогениталних инфекција, Симпозијум здравствених радника Србије 

са међународним учешћем, Златибор, 2013. М34 

2 
Поткрајац М., Милојевић С.: Клиничка процена солитарних нодуса, Симпозијум здравствених радника Србије са 

међународним учешћем, Златибор, 2013. М34 

3 
Поткрајац М., Милојевић С.: Превенција коронарне болести, Симпозијум здравствених радника Србије са 

међународним учешћем, Златибор, 2011. М34 

4 
Поткрајац М., Милојевић С.: Удруженост гојазности и хипертензије, Симпозијум здравствених радника Србије са 

међународним учешћем, Златибор, 2010. М34 

5 
Поткрајац М., Милојевић С.: Гојазност, Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, 

Златибор, 2010. М34 

6 
Поткрајац М., Милојевић С.: Ендокрини поремећаји и гојазност, Симпозијум здравствених радника Србије са 

међународним учешћем, Златибор, 2009. М34 

7 
Поткрајац М., Милојевић С., Југовић Д.: Мигрена и квалитет живота, Симпозијум здравствених радника Србије са 

међународним учешћем, Златибор. М34 

8 
Поткрајац М., Милојевић С.: Повећана физичка активност и утицај на вредност гликемије, Симпозијум здравствених 

радника Србије са међународним учешћем, Златибор, 2009. М34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације  

- Војномедицинска академија, Београд, сертификат 

курса ехосонографије 
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остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2003-данас: Дом здравља „Др Сава Станојевић“, Трстеник, специјалиста опште праксе 

- 2019-данас: члан одбора за Здравство при Министарству здравља Републике Србије, члан Председништва 

Одбора за високошколско образовање 

- 1986-2003: Дом здравља „Др Сава Станојевић“, Трстеник, лекар 

- 2016-2017: асистент, Фармацеутски факултет, Нови Сад 

- сертификат Војномедицинске академије, Београд за ехосонографију 

- више објављених стручних и научних радова из области опште медицине 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

- члан Председништва Одбора за високошколско образовање 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Јелица Д. Радаковић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Специјална болница за неуролошка обољења и 

посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари 

Сланкамен (95%), од 2017. год., односно (100%) од 1998. 

год.  

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд (5%), од 2017. год.  

* По препорукама Националног савета за високо 

образовање и актуелним правилима НАТ-а, у софтверу 

НАТ-а за потребе акредиатције рачуна се као 100% као 

наставник који је поделио радни однос са здравственом 

установом - Наставном базом Школе. 

ужа стручна односно уметничка област физиотерапија и рехабилитација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд  

физиотерапија и 

рехабилитација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2006 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

физикална медицина и 

рехабилитација 

диплома (интегр.) 1991 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Медицинска рехабилитација 
осс ЗН 

осс ФТ 
предавања 

2 Физикални фактори у терапији осс ФТ предавања 

3 Физиотерапија у интерној медицини осс ФТ предавања 

4 Балнеотерапија осс ФТ предавања 

5 Мануална терапија 2 осс ФТ предавања 

6 Физиотерапија у неурологији осс ФТ предавања 

7 
Јавно здравље (веома мали број ускоспецијализованих 

часова из области спортске медицине) 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
предавања 

8 Мануална медицина и мануална терапија мсс ЗН предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 
већи број радова у оквиру програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и физиотерапеуте, 

акредитовано од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2008 Kinesio Taping Basic I Course  

- 2007 Школа „Ласер ниске снаге у области 

физикалне медицине и рехабилитације“ у оквиру 

Центра за континуирану медицинску едукацију 

Медицинског факултета Универзитета у Београду 

- 2005 Сертификат о присуствовању Европској 

конференцији о палијативној нези, покровитељство 

Савет Европе 

- стручни скупови у оквиру континуиране 

медицинске едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности:  

- 1998-данас: Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари 

Сланкамен, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, активан рад са пацијентима 

- 1997-1998: Дом здравља Аранђеловац, лекар 

- 1996-1997: Дом здравља Раковица, Београд, лекар 

- 1994-1995: Дом здравља Обровац, лекар 

- Акупунктуролог 
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- Велики број струних радова из области физиотерапија и рехабилитација 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

- Удружење физијатара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- руски, средњи 

- италијански, основни 

  



- 62 - 

 

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Светлана М. Рајак 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља“ Др Ђорђе Бастић“, Србобран, од 2000. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2012 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
педијатрија 

диплома (интегр.) 1998 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Маркетинг здравствених установа 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 Рајак С.: Процена нутритивног статуса одојчета и најчешћи проблеми у исхрани, Херцег Нови. 2017. М34 

2 Рајак С.: Нутритивне алергије код деце, Симпозијум СЗРВ, Нови Сад. 2017. М64 

3 Рајак С.: Нега коже новорођенчета и одојчета, Симпозијум СЗРВ, Нови Сад. 2017. М64 

4 Рајак С.: Превентивна нега коже новорођенчета, Конгрес превентивне педијатрије, Нови Сад. 2017. М64 

5 Рајак С.: Исхрана одојчета и најчешћи проблеми, Будва. 2016. М34 

6 Рајак С.: Насиље у породици, Нови Сад. 2015. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2012-данас: Дом здравља “Др Ђорђе Бастић“, Србобран, специјалиста педијатрије 

- 2017: Дом здравља “Др Ђорђе Бастић“, Србобран, директор 

- 2015-2016: Фармацеутски факултет, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, сарадник у 

настави 

- 2000-2012: Дом здравља “Др Ђорђе Бастић“, Србобран, лекар, активан рад са пацијентима 

- носилац активности промоције здравља и превенције код деце и адолесцената у Дому здравља“ Др Ђорђе Бастић“, 

Србобран 

- активни учесник трибина и саветовалишта за младе везано за обољења у педијатрији 

- више објављених стручних и научних радова из области педијатрије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Лекарска коморе Србије 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Весна Р. Рајаковић Јовчић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
право и социологија 

докторат 2015 
Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
право 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2007 
Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Социологија здравља и болести осс ЗН предавања, вежбе 

2 Јавно здравље 
осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
предавања, вежбе 

3 Пословно право 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

предавања 

4 Међународно хотелијерство и туризам 
осс ПЕМ 

мод МНГХ 
предавања 

5 Заштита података и рачунарских система осс ИТ предавања 

6 Социјални и правни основи рачунарства осс ИТ предавања 

7 
Здравствено законодавство са нагласком на правима 

пацијента 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 Здравствена демографија мсс ЗН предавања 

9 Здравствени системи у ЕУ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 Рајаковић В., Илић Н.: Диверзне мере према малолетнцима у упоредном праву, Европско законодавство, 2017. M47 

2 

Doljanica S., Momčilović O., Rajaković V.: Integrated model for technology management practites (TMP), Russian 

Academy of Sciences, Proceedings of the 3rd International Conference New Funcional Materials and High Technology 

NFMaHT-2015, 25-30 June 2015, Tivat, Montenegro, pp.190-196, 2015. M34 

3 
Joksić I., Mitrič V., Rajaković V.: Bezbednost računarskih podataka u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije, Zbornik 

radova XII tradicionalnog naučnog skupa Pravnički dani dr Slavko Carić, Novi Sad, str. 227-237, 2015. M64 

4 
Rajaković V.: Pravo na imovinu u međunarodnoj i evropskoj pravoj perspektivi, evropsko zakonodavstvo br. 52-53/15, 

str.358-372, 2015. M64 

5 
Adžić S., Doljanica S., Rajaković V.: Outside-instrategy approach in theory and praxis, 13th International conference, 

research and development in mechanical industry, RaDMI 2013, proceedings Vol. 1, Kopaonik, 12-15. sept. 2013. M34 

6 
Јоксић И., Бојић Б., Рајаковић В.: Тероризам као облик специјалног рата, Право-теорија и пракса вол. 30, бр. 10-12, 

стр. 55-67, 2013. М64 

7 

Momčilović O., Rajaković V.: Transparency in risk management does mitigation and decision-making process of 

management, Analele Universitatii, Fascicola de Inginerie "Eftimie Murgu", Resita, Romania, 2009, Issue html (EBSCO 

Open Access Journals, RePEc: Research Papers in Economics, ProQuest, The International Consortium for the Advancement 

of Academic Publication: ICAAP) M34 

8 

Rajaković J., Rajaković V., Mijailović J.: The mind of man-catalyst of organization 21st century, annals of the oradea 

university, Fascicle of Management and Technological Engineering, Imt oradra 2011 C CSIS "Clasa B+", CNCSIS 

accreditation 2002-2004, "Clasa B" 2005-2006, "Clasa B+" 2007-2011 M34 

9 

Momčilović O., Rajaković V., Doljanica S.: Satisfaction in human relationships (case study Opoj juices-LTD Herceg Novi, 

Montenegro), 10th Internationalonference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2010, Proceedings, 

Vol. 2, 16-19. sept. 2010, Donji Milanovac, 2010. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 
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усавршавања - бројни семинари из области права 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2005-2017: агенција за консалтинг у економији „Привилег“, Шабац, директор 

- 2011: Правни факултет запривреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, технички 

секретар 

- 1990-2005: агенција за консалтинг у економији „Привилег“, Шабац, правник 

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Social Sciences and Humanities, Megabrand 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Social Sciences and Humanities, Multiarts 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Technical-Technological and Biotechnical Sciences, 

Multiscience 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Technical – Technological and Biotechnical Sciences Euroinvent 

- 2010: Editorial Board Members, Proceedings of International Scientific Conference Economic and Regional 

Development, Eurobrand 

страни језици: 

- енглески, напредни  

- руски, напредни 

- немачки, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Јасмина Р. Рајаковић Мијаиловић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат 2013 
Факултет за трговину и банкарство Београд, 

Алфа универзитет у Београду 

економија и 

предузетништво 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2005 
Економски факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи економије 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања 

2 Економика предузећа 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ 
предавања 

3 Национална економија и банкарско тржисте Србије осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

4 Истраживање тржишта и развој банкарског производа осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

5 Монетарне и јавне финансије 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ 
предавања 

6 
Основи микроекономије и методе економских анализа, 

анализа пословања и биланса 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
предавања 

7 Међународна економија и финансије осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

8 
Кредитирање становништва, привреде и процена 

колатерала 
осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

9 Контрола и ревизија 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
предавања 

10 
Берзанско пословање и инвестиције у хартије од 

вредности 
осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

11 
Буџетирање установе и основе јавних набавки у 

здравству 
осс ПЕМ мод МНГЗ предавања 

12 Основи економије  мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

1 
Rajaković-Mijailović J., Šipovac V. D.: Fenomen i najavni oblici korupcije u javnom sektoru; Kultuta polisa, god. XIII, br. 

29 The culture of polis, 2016. M34 

2 
Шиповац Р., Рајаковић-Мијаиловић Ј., Шиповац В.: Трошкови непроизведених услуга и прецизирање измена 

начина обрачуна опорезивог и износа, право- теорија и пракса, год. XXXIII (2016), Нови Сад, 2016. М64 

3 

Rajaković J., Mijailović J., Matić Z.: Managing human resources and organization performance Russian Academy of 

Sciences, Proceedings of the 2nd International Conference New Funcional Materials and High Technology NFMaHT-2014, 

21-23 June 2015, Tivat, Montenegro, 2015. M34 

4 
Rajaković J., Bejatović G., Doljanica D.: Overview Of International Financial Institutions, 3rd International Conference, 

New Functional Materials and High Technology, NFMaHT 2015, Tivat, Montenegro, 29-30 june, 2015. M34 

5 

Momčilović O., Rajaković J., Kostić D., Đukić-Petromanjac Lj., Simić D., Doljanica S.: Consumer price index of Serbia for 

selected products, annals of the oradea university, Fascicle of Management and Technological Engineering, Imt oradea – 

August 2014. M34 

6 

Momčilović O., Petromanjanc L., Doljanica S., Rajaković J.: Organizational context ofproject portfolio management, Annals 

of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 13 (8), 2014/2, pp. 192-196, ISSUE 

#3, december 2014. M34 

7 

Rajaković J., Rajaković V., Mijailović J.: New Philosophy of network organizations, annals of the oradea university, Fascicle 

of Management and Technological Engineering, Imtoradea, CNCSIS "Clasa B+", CNCSIS accredation 2002-2004, "Clasa 

B" 2005-2006, "Clasa B+" 2007-2011, 2011 M34 

8 Рајаковић Ј.: Стимулисање запошљавања у самосталном предузетништву, ТQМ центар, Зрењанин, 2010. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 
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усавршавања -  бројни семинари из области економије и ревозорства 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 1994-2017: агенција за консалтинг у економији „Привилег“, Шабац, правник 

- 1991: омладинска задруга „Радост“, Шабац, директор 

- 1989: стамбена задруга „Тркалиште“, Шабац, директор 

- заступник у осигурању и посредовању у пословима за рад у осигурању 

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Social Sciences and Humanities, Megabrand 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Social Sciences and Humanities, Multiarts 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Technical-Technological and Biotechnical Sciences, 

Multiscience 

- 2010: Editorial Board Members, International Journal of Technical – Technological and Biotechnical Sciences Euroinvent 

- 2010: Editorial Board Members, Proceedings of International Scientific Conference Economic and Regional 

Development, Eurobrand 

- управни одбор Савеза омладинских задруга Србије  

страни језици: 

- енглески, напредни  

- руски, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Гордана М. Ранђић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Школа страних језика „My school“, Нови Сад, од 2013. 

год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома  2007 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
англистика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословни енглески језик 
осс ФТ 

осс ИТ 
вежбе 

2 Специјализовани енглески језик 1 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Ranđić G.: Foliar application of selenium, zinc and copper in alfalfa (Medicago sativa L.) biofortification: Klara Petković et 

al. prevod na engleski, Turkish Journal of Field Crops, Volume 24 (1) pp. 81-90, 2019. (prevod) 

2 
Ranđić G.: Novi Sad District Heating System - 50 years: Jovan Petrović et al., prevod na engleski u saradnji sa kolegama, 

Novi Sad Heating Plant, Novi Sad, 2011. (prevod) 

3 
Ranđić G.: Volvox, almanah anagažovanog stripa, prevod na engleski u saradnji sa kolegama, Ustanova Studentski kulturni 

centar, Novi Sad, 2008. (prevod) 

4 Ranđić G.: Sportovi: vizuelna enciklopedija, prevod sa engleskog u saradnji sa kolegama, Kreativni centar, Beograd, 2007.  

5 
Ranđić G.: Tumačenje dokumentacije i uređenje veb sajta na engleskom jeziku, prevod na engleski jezik, EXIT festival, 

Novi Sad, 2008. (prevod) 

6 
Ranđić G.: Prevođenje veb sajta na engleski jezik, prevod na engleski u saradnji sa kolegama, HMC Solutions, Novi Sad, 

2018. (prevod) 

7 
Ranđić G.: Prevođenje poslovne dokumentacije, prevod na engleski u saradnji sa kolegama, Novinarski istraživački centar, 

2011. (prevod) 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 2009: стручни боравак у Великој Британији 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Центар за подучавање Едука Центар, Development & Consulting, Нови Сад, наставник и преводилац 

енглеског језика 

- 2013-данас: Школа страних језика „My school“, Нови Сад, наставник енглеског језика 

- 2004-данас: преводилац бројних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица 

- 2009-2013: агенција за стране језике „Hello“, Нови Сад, наставник и преводилац за енглески језик 

- 2008: међународни музички фестивал „Exit“, Нови Сад, преводилац за енглески језик 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, професионални 

- француски, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Оливера М. Ристић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2020. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2019 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2000 
Филозофски факултет Српско Сарајево, БиХ, 

Универзитет у Српском Сарајеву 

енглески језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Специјализовани енглески језик 1 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ИТ 

предавања, вежбе 

2 Пословни енглески језик 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 Ристић О.: Споразум о партнерству Хрватска – Србија, Клинички центар Војводине, Нови Сад, 2019 (превод). 

2 Ристић О.: Група радова, Висока техничка школе струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, 2016 (превод). 

3 
Ристић О.: Уговор о субвенционисању у оквиру пројекта Lacremed, Технолошки факултет Универзитета у Новом 

Саду, 2013 (превод). 

4 
Ристић О.: Тужба против Светске шаховске Федерације (ФИДЕ) у вези са статутом истоимене организације, 

Европска шаховска унија, Hunenberg See, Швајцарска, 2012 (превод). 

5 Ристић О.: Меморандум о разумевању за гасификацију јужног Израела, Делек Гас, Тел Авив, 2010 (превод). 

6 
Ристић О.: Тендерска документација за изградњу хидроелектране Дубровник 2, Унион Д, Лондон, Уједињено 

Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 2007 (превод). 

7 
Ристић О.: Двосмисленост богословских термина у текстовима Леонтија Византијског, Епархија захумско-

херцеговачка, СПЦ, Требиње - Мостар, 2006 (превод). 

8 

Ристић О.: Медицинска документација за операцију отвореног срца, Дечја фондација Групе 7 (Владе Дивац, Жарко 

Паспаљ, Зоран Савић, Александар Ђорђевић, Предраг Даниловић, Дејан Бодирога и Жељко Ребрача), 

Индијанаполис, САД, 2003 (превод). 

9 
Ристић О.: Правила одбојке и спортске повреде у одбојци, Факултет спорта и физичког васпитања и спорта, Источно 

Сарајево - Пале, 2001 (превод). 

10 
Ристић О.: Зборник радова Филозофског факултета у Источном Сарајеву (део), Филозофски факултет у Источном 

Сарајеву, Источно Сарајево – Пале, 2000 (превод). 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2017, 2018: већи број 

стручних боравака у Великој Британији и више 

других земаља са енглеским језиком као службеним 

језиком 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- судски преводилац за енглески језик 

- 2000-данас: преводилац бројних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица 

- 2010: Центар за подучавање Едука Центар, Development & Consulting, Нови Сад, наставник и преводилац 

енглеског језика  

- 2009-2010: Центар за стране језике "King David", Нови Сад, наставник и преводилац енглеског језика, менаџер 

- 2009: Cambridge, овлашћени регионални заступник за подручје Херцеговине, саветник за менаџмент и развој 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%99
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%99
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88)
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0
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едукације енглеског језика на даљину 

- 2004-2008: Cambridge, овлашћени регионални заступник за подручје Херцеговине, Executive Manager 

- 2003-2005: Центар за стране језике Епархије Захумско-Херцеговачке и Приморске, Координатор наставе 

- 2001-2002: Филозофски факултет, Источно Сарајево, секретар Одсека за енглески језик и книжевност 

- 1999-2004: Филозофски факултет, Источно Сарајево, асистент 

- 1998-2000: Гимназија и стручна средња школа „Петар Кочић“, Зворник, професор енглеског језика 

- осим професионалног коришћења енглеског језика, говори и француски језик, а служи се и руским, грчким, 

хебрејским, латинским и старословенским језиком. 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење сталних судских преводиоца Србије 

страни језици: 

- енглески, професионални 

- француски, средњи 

- грчки, основни 

- хебрејски, основни 

- старословенски, основни 

- латински, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Јелена Д. Савић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Виасока струковна школа – Интернационални центар 

за професионалне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2019 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2013 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

немачки језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Специјализовани немачки језик 1 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања, вежбе 

2 Специјализовани немачки језик 2 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Савић Ј.: „Спремни за Немачку“, ауторски пројекат стручне наставе немачког језика за медицинско особље и 

лекаре, 2015.. 

2 
Савић Ј. „Немачки за електротехничаре“, ауторски пројекат стручне наставе у сарадњи са Енерготехника Јужна 

Бачка и R+S Group, Fulda, Deutschland, 2016. 

3 
Савић Ј. „Немачки за програмере“, ауторски пројекат стручне наставе за потребе израде софтвера, Optimal Systems, 

Berlin, Deutschland, 2019. 

4 
Савић Ј. “Begeistern statt belehren – erfolgreich unterrichten dank neuerer Erkenntnisse der Neurodidaktik” – Educational 

centar I Hueber izdavaštvo, Београд 2018. 

5 велики број превода за потребе немачке амбасаде 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2017: семинар Усвајање вокабулара у настави 

страног језика, Филозофски факултет, Београд 

- 2018: Методе учења по страницама у настави 

немачког језика, Београд, Удружење наставника 

немачког језика Србије и Goethe институт 

- 2015: Studhardt, Germany 

- 2014: Munchen, Germany 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2012-данас: преводилац бројних стручних текстова са/на немаччки језик за физичка и правна лица 

- 2015-2019: Центар за немачки језик „Germania Zentrum”, Нови Сад, наставник немачког језика, директор и 

оснивач, израда ауторских наставних материјала, припрема курсева, евалуација и оптимизација уџбеника, 

припрема и организација интерних семинара за запослене, организација и реализација специјализованих 

пројеката за стручне курсеве немачког језика (област медицине и електротехнике) 

- 2013-2015: Центар за немачки језик „DaF-Perfekt”, Нови Сад, наставник страног језика 

- 2013: делегација немачке привреде, Београд, практикант 

- лиценца за испитивача на усменим испитима за немачки језик, TELC 

- учесник бројних семинара из области немачког језика 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 
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- Удружење наставника немачког језика Србије и Goethe институт 

страни језици: 

- немачки, професионални 

- енглески, напредни 

- шпански, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Оливера Т. Смиешко Боканић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура 2010 
Факултет за предузетни менаџмент Београд,  

Универзитет Браћа Карић у Београду 
менаџмент 

специјализација - - - 

диплома 2006 
Факултет за предузетни менаџмент Београд,  

Универзитет Браћа Карић у Београду 
менаџмент 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Организација здравствене делатности осс ЗН предавања 

2 Контрола квалитета 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања 

3 Организација пословања 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

предавања 

4 Контрола и ревизија 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
предавања, вежбе 

5 Контрола квалитета 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

6 Организација времена 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

7 Основи менаџмента мсс МНГЗ вежбе 

8 Основи организације мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Carić O., Smieško Bokanić O.: Science and Scientific Method as part of urban culture taught on Serbian Universities. Kultura 

polisa: časopis za negovanje demokratske političke culture, стр. 489-497. 2015. M53 

2 

Carić M., Carić O., Smieško O.: Construction and Techniques of Writing a Scientific Paper in Natural and Engineering 

Sciences, Zbornik Matice Srpske za prirodne nauke/ Journal of Natural Sciences, Matica Srpska Novi Sad, № 125, 117—126. 

2013. M53 

3 
Смиешко О., Царић О., Царић М.: Анализа и синтеза у методологији научно-истраживачког рада, Педагошка 

стварност, Педагошко друштво Војводине, бр. 1-2/2012, 2012. М52 

4 

Антонић Б., Смиешко О. Ризнић, Д.: Концептуални оквир социјалног маркетинга и његов допринос подизању јавне 

свести грађана, Агроекономика, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију 

села, бр. 51-52, стр: 143-154, 2011. М53 

5 

Smieško O., Carić, M.: Entrepreneurial University Model, First International Conference on Entrepreneurial Learning – ICEL 

1, Zagreb, Entrepreneurial Learning, Proceedings from the International Conference on Entrepreneurial Learning – ICEL 1, 

стр. 79-86, 2011. M34 

6 
Smieško O.: The role of Higher Education in a Multi-cultural Society, 2nd EMUNI ReS (EMUNI Research Souk), Living 

Together in the Multi-cultural Society, 2010. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- бројни семинари из области економије, менаџмента, 

ревизорства 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: члан тима и експерт из области предузетништва на више међународних и домаћих пројеката 

- 2012-данас: стручни консултант у области ISO акредитације и других система квалитета или менаџмент система 
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- 2012-данас: оцењивач за ИСО 9001:2015, ИСО 27001:2013, ИСО 22301:2012 и ИСО 14001:2015 

- 2012-данас: сертификовани предавач од стране Еxemplar Globar на курсевима Management Systems Auditing (АU), 

Leading Management System Audit Teams (TL), Quality Management Systems (QM), Quality Management Systems 

9001 и Business Continuity Management Systems (BC) 

- 2015-2020: предавач Еxemplar Globar на курсевима Management Systems Auditing (АU), Leading Management 

System Audit Teams (TL); Quality Management Systems (QM), Quality Management Systems 9001: 

- 2015: Business Continuity Management Systems (BC); водећи оцењивач за ИСО 9001:2015, ИСО 27001:2013, ИСО 

22301:2012 и ИСО 14001:2015. 

- 2011-2016: члан тима Универзитета Привредна академија у Новом Саду и експерт из области предузетништва 

учествовала на више међународних и домаћих пројеката 

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- оцењивач ИСО 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Нина Н. Смиљанић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља Нови Сад, од 2004. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2016 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
медицинска информатика 

специјализација 2008 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
социјална медицина 

диплома (интегр.) 2000 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Ментална хигијена 
осс ЗН 

осс ФТ 
вежбе 

2 Хигијена, санитарна заштита и безбедност 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ, 

МНГГ, МНГР 
вежбе 

3 Јавно здравље 2 мсс ЗН предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Смиљанић Н.: Европски здравствени потрошачки индекс (ЕHCI) као показатењ квалитета у Европи и код нас, 

акредитовани стручни састанак, 2017. 

2 

Смиљанић Н., Ловрић-Обрадовић Г., Петровић Б.: Испитивање задовољства корисника стоматолошком 

здравственом заштитом – инструмент за унапређење квалитета, VI конгрес стоматолога Војводине, Нови Сад, 

2015;616.31(082) Suppl 83:113, 2015. M64 

3 

Смиљанић Н.: Доживљај лекара о корисности рада у електронском медизинском картону. III Koнгрес социјалне 

медицине Србије са међународним учешћем „Здравље 2020. у Србији“, 7-9. октобар 2015, Златибор, Зборник радова 

и резимеа, 2015. M34 

4 

Смиљанић Н., Јукић-Неатница О.: Гојазност и грађани Новог Сада. Први српски конгрес о гојазности са 

међунардним учешћем, Златибор, 18.- 21.10.2012., Медицински гласник Специјална болница за болести штитасте 

жлезде и болести метаболизма, Златибор. 2012; 46 Suppl 2:206, 2012. M34 

5 

Ракић Д., Стојанов О., Смиљанић Н., Лозанић Т., Станимиров О., Јукић-Неатница О.: Преваленца прекомерне 

ухрањености и гојазности код школске деце у Ново Саду током двадесетпетогодишњег периода. Први српски конгрес 

о гојазности са међунардним учешћем, Златибор,18.- 21.10.2012., Медицински гласник Специјална болница за 

болести штитасте жлезде и болести метаболизма Златибор. 2012; 46 Suppl 2:130, 2012. M34 

6 
Смиљанић Н: Капитација у ДЗ „Нови Сад“, I конгрес хрватског друштва за побољшање квалитете здравствене 

заштите, Опатија, 2011. M34 

7 
Смиљанић Н.: Капитација у дому зравља «Нови Сад»- Предности, мане и изазови, II Koнгрес социјалне медицине 

Србије са међународним учешћем, 10-12. јуни 2010. Златибор, 2010. M34 

8 
Смиљанић Н: Капитација и показатељи квалитета – како можемо бити још бољи; акредитовани стручни састанак у 

2010.  

9 
већи број радова у оквиру програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре, акредитовано од 

стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2014, 2015 Министарство за здравље, обука о 

акредитацији здравствених установа 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности:  

- 2017-данас: спољашњи оцењивач Агенције за акредитацију здравтвених установа Србије, Београд 

- 2017-данас: члан Радне групе за унапређено финансирање примарне здравствене заштите на нивоу Републике 

Србије 
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- 2017-данас: Дом здравља Нови Сад, руководилац међународне сарадње Дома здравља Нови Сад 

- 2009-данас: Дом здравља Нови Сад, координатор и руководилац процеса акредитације Дома здравља Нови Сад 

- 2009-данас: Дом здравља Нови Сад, председник комисије за унапређење квалитета Дома здравља Нови Сад 

- 2008-данас: Дом здравља Нови Сад, специјалиста хигијене 

- 2004-2008: Дом здравља Нови Сад, лекар 

- велики број радова у оквиру програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре, акредитовано 

од стране Здравственог савета Србије 

- више објављених стручних и научних радова из области хигијене и јавног здравља 

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:  

- председништво Секције за социјалну медицину Друштва лекара Војводине 

страни језици:  

- енглески, средњи 

- немачки, основни 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Иван Р. Станисављевић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура 2008 
Факултет за менаџмент Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
менаџмент 

специјализација - - - 

диплома 2003 

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница 

Карић“ Београд, 

Универзитет Браћа Карић, Београд 

економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи менаџмента  
осс ПЕМ, сви модули 

осс ИТ 
предавања 

2 Основи предузетништва 
осс ПЕМ, сви модули 

осс ИТ 
предавања 

3 Управљање људским ресурсима осс ПЕМ, сви модули предавања 

4 Управљање ризицима осс ПЕМ, сви модули предавања 

5 Менаџмент догађаја у хотелијерству 
осс ПЕМ 

мод МНГР 
предавања 

6 

Менаџмент барова, казина, крузера и других 

специјализованих угоститељских објеката (мањи део 

ускоспецијализованих часова везан за менаџмент) 

осс ПЕМ 

мод МНГР 
предавања 

7 Менаџмент људских ресурса у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 Развој каријере запослених и coaching 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

9 Технике преговарања мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

1 

Vladisavljević R., Soleša D., Stanisavljević I.: 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 

(ERiE), International Eco-School Program in Serbia as a Mean of Integration of Teachers and Students in the Process of 

Education for Sustainable Development, -1, 0, 0, pp. 233-241, 0, 2016. М34 

2 

Vladisavljević R., Solesa D., Stanisavljevic I.: International Eco-School program in Serbia as a mean of Integration of 

Teachers and Students, The Process of Education for Sustainable Development; u: Proceedings of the 13rd International 

Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016, Czech University of Life Sciences Prague 13, pp. 633-641, 978-

80-213-2646-0, Чешка Република, 2-3. jun 2016. М34 

3 

Stanisavljević R. I.: Analize of the influence of the socio-economic impacts to the development of the knowledge economy 

in Serbia, International Conference for Business and Economics (IJAS) 10.- 13. аpr., 2016, Paris, France, P7RS277, 2016. 

М34 

4 
Stanisavljević R. I.: Knowelege economy as the economic growth in Serbia, International jurnal of arts and sciences, 

International Conference for Business and Economics (IJAS) 01-04. dec. 2015. Freibourg, Germany, DE5C468, 2015. М34 

5 

Stanisavljević R. I.: Institutional platform for the development of a knoweledge society in the transitional environment of 

the Republic of Serbia, International jurnal of arts and sciences, International Conference for Business and Economics (IJAS) 

23-26. jun 2015. Barcelona, Spain, B5R380, 2015. М34 

6 

Stanisavljević R. I.: Institutional framework for entrepreneurship development in the Republic of Serbia, Multidisciplinary 

Academic Conference on Economics, Managment and Marketing (MAC-EMM 2014), 05-06. dec. 2014. Prague, Czech 

Republic. MAC201412019, 2014. М34 

7 
Stanisavljević R. I.: The Influence of the Global Economic Crisis on the Institutions of the Society in Transition, Frst Sarajevo 

International Conference by FBA Global Crisis and Coutries in Transition, 19-22. juni 2014. Sarajevo, BiH, 2014. М34 

8 

Trnavac D., Stanisavljević R. I., Đuričić M.: Indicators of development of small and medium business companies, 12nd 

International Conference Research and development in mechanical industry RaDMI 2012, Vrnjačka Banja, 15-18. sept. 2012, 

681-686, 2012. М34 

9 
Станисављевић Р. И., Савић В., Милованчевић М.: Приватизација, препоруке и правци развоја, Економика, 5-6, 

189-195, 2008. М53 
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10 
Станисављевић Р. И., Станисављевић П., Ракић Т.: Пројекат SWOT анализe, Мајска конференција о стратегијском 

менаџменту (МКСМ) 2005, 6-8. juni 2005, Борско језеро, стр. 170-178, 2005. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 

katукупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- бројни семинари из области менаџмента, 

предузетништва и економије 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-2018: координатор уписа студента ИЦЕПС-а за регион ВШЈ Лесковац, ненаставно особље 

- 2014-2018: асистент, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду  

- аутор и/или коаутор бројних стручних и научних радова из области економије, менаџмента и предузетништва 

- носилац више комерцијалних пројеката 

- више објављених стручних и научних радова из области менаџмента 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Немања С. Станишић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Kreativa Nova Formula, маркетинг агенција, Београд, од 

2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома, мастер 2015 
Економски факултет Београд, 

Универзитет у Београду  
пословно управљање 

диплома 2010 
Економски факултет Београд, 

Универзитет у Београду  
економија, маркетинг 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи макроекономије осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

2 Теорије цена осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

3 Истраживање тржишта и развој банкарског производа осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

4 Међународна економија и финансије осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

5 Финансијска тржишта и институције 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

6 Основи економије  мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Stanišić N.: Socioekonomski aspekt starenja, Socieconomical aspect of aging, 5. Mednarodna znastvena konferenca za 

človeka gde: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, 11-13 mart 2017, Maribor, Slovenija, 2017. M34 

2 

Deljanin A., Stanišić S., Stanišić N.: Poboljšanje kvalitet života žena u menopauzi savremenim terapijskim modalitetima/ 

Improving the quality of life of menopausal women with modern therapeutic modalities, 5. Mednarodna znastvena konferenca 

za človeka gde: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, 11-13 mart 2017, Maribor, Slovenija, 2017. M34 

3 

Deljanin А., Stanišić S., Stanišić N.: Funkcionalna ishrana u menopauzi /Functional nutrition in menopause, 5. Mednarodna 

znastvena konferenca za človeka gde: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, 11-13 mart 2017, Maribor, 

Slovenija, 2017. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - бројни семинари из области економије 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас: Kreativa Nova Formula, маркетиншка агенција, Београд, менаџер кључних клијената 

- 2018-2020: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, сарадник 

- 2017-2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, ИТ 

администратор 

- 2015-2017: Prointer IT Solutions and Services, Београд, менаџер пословног развоја 

- 2014-2015: Life Design Hotel, Београд, маркетинг пројект менаџер 

- 2011-2014: Теленор Србија, Београд, менаџер VIP клијената 

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Кристина И. Станковић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професоинална студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2019 
Економски факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
пословно управљање 

диплома 2017 
Економски факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Истраживање тржишта и развој банкарског производа осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

2 Управљање финансијама 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - стручни скупови из области економије 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019: Висока струковна школа - Интеранционални центар за професионалне студије, Београд, високошколска 

јединица Лесковац, референт у одељењу студентске службе 

- 2016-2018.: Сектор ланаца за снабдевање (Служба набавке), ФХИ Здравље АД, Лесковац, стручна пракса 

- управљање поројектом Coca cola подршка младима 

- организатор пројекта Coca-Cola HBC 

- организатор пројеката за Економски факултет, Ниш 

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: - 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Саша С. Станојчић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Телеком, од 2008. год. 

ужа стручна односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
информатика 

докторат - - - 

магистратура 2010 
Електронски факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
техничке науке 

специјализација - - - 

диплома 1995 
Електронски факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
аутоматика и електроника 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Заштита података и рачунарских система осс ИТ предавања 

2 Програмирање видео игрица осс ИТ предавања 

3 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

вежбе 

4 Благајничко и електронско пословање 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

5 Социјални и правни основи рачунарства осс ИТ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови из области ИТ технологија и 

информатике 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2010-данас: Телеком, Београд, послови телекомуникација 

- 2009-2010: US Medical School, Београд, сарадник у настави 

- 2008-2009: Факултет за информационе технологије, Београд, сарадник у настави 

- 2007-2008: Виша школа за информационе технологије, Београд, сарадник у настави 

- 2006-2007: Војно-технички институт, Београд, сарадник у настави 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Срђан М. Стефановић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Институт за плућне болести Војводине, Сремска 

Каменица, од 2003. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2004 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
ургентна медицина 

диплома (интегр.) 1996 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Ургентна медицина и здравствена нега у случају 

ванредних ситуација 

осс ЗН 

осс РАД 
предавања 

2 Прва помоћ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР 

предавања 

репрезентативне референце 

1 
Obradović D., Joveš B., Pena Karan S., Stefanović S., Ivanov I., Vukoja M.: Correlation between the Wells score and the 

Quanadli index in patients with pulmonary embolism, The Clinical Respiratory Journal 10:784–90, 2016. M23 

2 
Joves B., Obradović D., Stefanović S., Batranović U., Repić J., Vukoja M.: General ward and pneumonia size as predictors 

of noninvasive ventilation failure, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 144 br. 3-4, str. 142–5, 2016. M53 

3 Стефановић С., Андријевић А.: Срчани застој у болници, Синапса, децембар 15-16 стр. 34–40, 2015. M53 

4 
Обрадовић Д., Стефановић С., Јовеш Севић Б.: Бодовни систем за препознавање критично оболелих, Респирон 1:18-

25, 2014. M53 

5 
Јовеш Севић Б., Обрадовић Д., Стефановић С., Репић Ј.: Улога одељења за полуинтензивну негу у збрињавању 

критично оболелих, Респирон 1:26–28, 2014. М53 

6 
Стефановић С., Стефановић Д., Обрадовић Д., Јовеш Севић Б.: Евалуација неуролошког статуса код критично 

оболелих, Респирон 1:48–52, 2014. М53 

7 Стефановић С.: Кардиопулмонална ресусцитација у болници, Респирон 1:57–63, 2014. М53 

8 
Joveš Sević B., Stojanović M., Obradović D., Stefanović S., Batranović U.: When pulmonary nodules, epistaxis and renal 

lesion do not add up toWegener’s, Med Glas 10 (2):400–2, 2013. M23 

9 

Батрановић У., Гавриловић С., Којичић М., Ковачевић Б., Милић С., Матијашевић Ј., Стефановић С., Потић М., 

Шанта Ч.: Карактеристике и исход лечења оболелих од инфлуенце А Х1Н1 у јединици интензивне неге Института 

за плућне болести Војводине у Сремској Каменици, Пнеумон, јан-дец 2009, 46 стр. 49–56, 2009. М53 

10 

Обрадовић Д, Митић Г., Матијашевић Ј., Батрановић У., Стефановић С.: Венски тромбоемболизам и примарни 

антифосфолипидни синдром - приказ случаја, 1. Конгрес респираторне медицине југоисточне Европе, Нови Сад, 2-

4. нов. 2007. М34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 4 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2005: Resuscitation Council Advanced Life Support (ALS) 

Provider Course, Novi Sad, Serbia and Montenegro 

- 2016: European Resuscitation Council "Generic Instructor 

Course", Novi Sad, Serbia, сертификат о статусу 

инструкторског кандидата ЕРЦ 

- 2008: Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, боравио као 

- visiting clinician and observer in intensive care units (ICU), 

Division of Pulmonary and Critical Care Medicine and 

Division of Vascular and Interventional Radiology. 

- 2007: ИКВБ Дедиње, едукација из интервентне 

радиологије и кардиологије 
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- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2004-данас: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, специјалиста ургентне медицине 

- 2003-2004: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, клинички лекар 

- 2010: BLS/AED instructor trainer 

- 2017: статус ILS и ALS ERC инструктора 

- 2009: BLS/AED instructor 

- 2009: Generic instructor trainer  

- као инструктор или курс директор учествовао на више од 150 курсева у организацији Ресусцитационог савета 

Србије 

- више објављених стручних и научних радова из области ургентне медицине и прве помоћи 

признања: 

- 2017: захвалница Српског лекарског друштва 

- 2016: захвалница Српског лекарског друштва - Друштво лекара Војводине 

- 2015, 2016, 2017: захвалнице Секције за ургентну медицину 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- European Resuscitation Council (ERC) 

- Ресусцитациони савет Србије (РСС) 

- Друштво интензивиста Србије (ДИС) 

- Српско лекарско друштво - Друштво лекара Војводине, Секција за ургентну медицину 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- руски, средњи 

  



- 83 - 

 

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Мирјана И. Стојановић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, од 

2019. 

ужа стручна односно уметничка област радиологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
радиологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2010 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
радиологија 

диплома (интегр.) 2000 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Рендген апарати и уређаји осс РАД предавања 

2 Маркетинг здравствених установа 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Urban V., Đošev M., Nastasić T., Begenišić B., Terzić N., Arsenović S., Lukić G., Jakovljević-Stojanović M., Lalošević 

Đ.: Large mediastinal masses - etiology, imaging findings, differential diagnosis, European Society of Radiology (ECR) 

Congress, Vienna, Austria, 2012. M34 

2 

Stajić S. B., Lukić G., Urban V., Lalošević Đ., Stojanović M., Đošev M.: Peritoneal carcinomatosis in abdominal 

emergencies: the comparation of US and CT findings by ROC analysis, European Society of Radiology (ECR) Congress, 

EPOS: C-2104, 2011. M34 

3 
Đošev M., Urban V., Stojanović M., Lukić G., Stajić S., Ilić J., Begenišić B., Terzić N., Lalošević Đ.: Incidental findings 

on abdominal CT scans, European Society of Radiology (ECR) Congress, Vienna, Austria, 2011. M34 

4 
Đošev M., Stojanović M., Ilić J., Lukić G., Urban V., Đurić N., Begenišić B., Jovović Lj., Lalošević Đ.: Renal tumors with 

cavoatrial extension: Radiological findings, European Society of Radiology (ECR) Congress, Vienna, Austria, 2010. M34 

5 
Đošev M., Stojanović M., Ilić J., Begenišić B., Đurić N., Lalošević Đ., Arsenović S., Đurić M., Glumac M.: Retroperitoneal 

liposarcoma: Imaging findings, European Society of Radiology (ECR) Congress, 2009. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2003: Школа компјутеризоване томографије, 

Медицински факултет, Нови Сад 

- 2006: Школа компјутеризоване томографије у 

Београду, Медицински факултет, Београд и 

Радиолошка секција Српског лекарског друштва 

- 2007: Европска школа радиологије (ЕСОР) , семинар у 

Kракову, Пољска, посвећен дијагностици обољења 

гастроинтестиналног такта и урогениталног тракта 

- 2007: Европска школа радиологије (ЕСОР), семинар у 

Дубровнику, Хрватска, посвеећен дијагностици 

неуролошких обољења и обољења коштано-

мишићног система 

- 2009: Школа дијагностике обољења дојке, 

Медицински факултет, Нови Сад 

- 2011-2012: Интернационални семинар са радионицом 

посвећен дијагностици и лечењу раног стадијума 

карцинома дојке, у организацији проф. др Ласла 

Табара, Ходмезовашархели, Мађарска 

- 2012-2017: Скрининг курсеви дијагностике карцинома 

дојке, у организацији проф. др Ласла Табара, 

Бари/Фиренца/Торино, Италија 

- стручни тренинзи у области радиолошких техника 
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- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-данас: КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, шеф Одсека ултразвучне дијагностике 

- 2019-данас: КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, специјалиста радиологије 

- 2018: Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац“, Панчево, специјалиста радиологије 

- 2010-2019: Опште болнице Панчево, одељење радиологије, специјалиста радиологије 

- 2006-2010: КЦС, Медицински факултет Универзитета у Београду, лекар на специјализацији 

- 2001-2006: Здравствени центар „Јужни Банат“, Панчево, служба хитне медицинске помоћи,  

- 2001-2002: Здравствени центар „Војловица“, Здравствена амбуланта „Старчево“, Здравствена амбуланта 

„Центар“, лекар опште праксе 

- 2000-2001: КБЦ Звездара и Дом здравља Нови Београд, лекар опште праксе 

- 2003: Стоматолошки факултет Панчево, спољни стручни сарадник 

- коментор на специјалистичким студијама, област Радиологија на Медицинском факултету, Београд 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:  

- European Society of Radiology (ECR) 

- Удружење радиолога Србије 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Срђан З. Стојановић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област природне науке 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
природне науке 

докторат 2006 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хемија, органска синтеза 

магистратура 1999 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хемија, органска синтеза 

специјализација - - - 

диплома 1996 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хемија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи биохемије 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

30 

2 Методика истраживачког рада 
осс ФТ 

осс ЛАБ 
30 

3 Медицинска биохемија 1 осс ЛАБ 60 

4 Медицинска биохемија 2 осс ЛАБ 45 

5 Нутриционизам осс ПЕМ мод МНГГ 8 

6 Основи прехрамбене технологије осс ПЕМ мод МНГГ 30 

7 Истраживање, истраживачке методе и статистика 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
10 

репрезентативне референце 

1 

Jevric R. L., Karadzic Z. M., Mandic I. A., Podunavac Kuzmanovic O. S., Kovacevic Z. S., Nikolic R. A., Okljesa M. A., 

Sakac N. M., Penov Gasi M. K., Stojanovic Z. S.: Lipophilicity estimation and characterization of selected steroid derivatives 

of biomedical importance applying RP HPLC, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 134, 27-35, 2017. M22. 

2 
Krstić T., Suvajdžić Lj., Stojanović S., Crvenković-Lozanov Z., Damjanović J., Čabarkapa I., Velhner M., Stefanović V.: 

Antimicrobial Activity of Sour Cherry, Agro Food Industry Hi-Tech 27(1): 56-58, 2015. M23 

3 
Krstić T., Suvajdžić Lj., Stojanović S., Milanov D., Velhner M., Bojić G., Ilić N.: Different antimicrobial effect of raspberry 

depending on the method of active components isolation, Food and Feed research, 2014. M51 

4 

Nataša P. Milošević, Srdjan Z. Stojanović, Katarina Penov-Gaši, Nada Perišić-Janjić, Roman Kaliszan: Reversed- and 

normal-phase liquid chromatography in quantitative structure retention–property relationships of newly synthesized seco-

androstene derivatives, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 88, p. 636-642, 25 Jan. 2014. M21 

5 
Ракић Б., Стојановић С.: Практикум из Органске хемије, Европски универзитет – Фармацеутски факултет, Omega 

MS Pharmacy, Нови Сад, 2013. М45 

6 

M. Sakač, A. Gaković, S. Stojanović, E. Djurendić, V. Kojić, G. Bogdanović, K. Penov Gaši, Synthesis and biological 

evaluatio of a series of A,B-ring modified 16,17-seco-androstane derivatives, Bioorganic Chemistry 36, 128-132, 2008. [IF 

1.958]. M22 

7 

Nada U. Perišić-Janjić, Tatjana Lj. Djaković-Sekulić, Srdjan Z. Stojanović, Katarina M. Penov Gaši, HPTLC 

Chromatography of Androstene Derivates. Application of Normal Phase Thin-Layer Chromatographic Retention Data in 

QSAR Studies Steroids 70, 137-144, 2005. [IF: 2.416] M22 

8 

K. Penov Gaši, S. Stojanović, M. Sakač, E. Djurendić, J. Csanadi, D. Molnar Gabor, D. Lazar, R. Kovačević, Synthesis and 

biological activity of some 17beta-substituted homolactones of androst-5-ene derivatives, Collection of Czechoslovak 

Chemical Communications 70, 1387-1396, 2005. [IF 0.949] M22 

9 
K. Penov Gaši, S. Stojanović, M. Sakač, M. Popsavin S. Jovanović-Šanta, S. Stanković, O. Klisurić, N. Andrić, R. Kovačević, 

Synthesis and anti-aromatase activity of some new steroidal D-lactones, Steroids 70, 47-53, 2005. [IF 2.416] M22 

10 
N. Perišić-Janjić, T. Djaković-Sekulić, S. Stojanović, K. Penov-Gaši: Evaluation of Lipophilicity of Some 

Dehydroepiandrosterone Derivates Using RP-18 HPTLC Chromatography, Chromatographia 60, 2004. [IF 1.145] M23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 32 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 11 

тренутно учешће на пројектима домаћи: -  међународни: -  

усавршавања 
- тренинзи у области менаџмента и комуникације: 

Мађарска, Бугарска, Чехословачка 
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- међународни сертификати: "Kepner-Traeaguer", 

"TMI", "Skills" и др. 

- струковни семинари у земљи и иностранству 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, професор 

струковних студија, директор 

- 2015-данас: Универзитет модерних знаности, Мостар, БиХ, гостујући предавач и стручни консултант 

- 2014-данас (2001-2003): предавач у специјалним одељењима, Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад 

- 2006-данас: Центар за подучавање Едука Центар, Development & Consulting, Нови Сад, предавач, директор 

- 2012-2017: Фармацеутски факултет, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ванредни 

професор, декан 

- 2008-2017: Оmega MS Pharmacy, директор 

- 2007-2008: Avon Cosmetics, Праг/Букурешт/Београд, Business Development Manager & Training Manager 

- 2007-2008: Avon Cosmetics SCG, Подгорица/Београд, Division Sales Manager Montenegro 

- 2007-2008: Avon Cosmetics SCG, Београд, Division Sales Manager Serbia 

- 2004-2008: Avon Cosmetics SCG, Београд, Business Development Manager Serbia 

- 2004-2006: стручно усавршавање: Пољска, Руминија, Мађарска, Бугарска, Чехословачка; сертификати од стране 

Компанија "Kepner-Traeaguer", "TMI", "Skills" и др.  

- 2003: Avon Cosmetics SCG, обласни Директор продаје 

- 2000-2001: Медицински факултет (смер: фармација), Нови Сад, асистент 

- 1996-2001: Природно-математички факултет, Нови Сад, асистент 

- 1999: Српског хемијског друштва - Хемијског друштва Војводине, секретар 

- 1996-1999: пројекат: "Синтеза и физичке-хемијска испитивања биолошки акт. једињења и њихових аналога" 

- аутор и/или коаутор великог броја научних радова из области органске синтезе фармацеутски активних супстанци 

признања: 

- већи број признања у Avon Cosmetics 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Милан Љ. Стојковић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Лесковац, од 1996. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2019 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 1996 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
ургентна медицина 

диплома (интегр.) 1989 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Здравствена нега хируршких пацијената осс ЗН вежбе 

2 Прва помоћ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности:  

- 1996-данас: Општа болница Лесковац, специјалиста ургентне медицине 

- Општа болница Лесковац, начелник Службе ургентне медицине 

- Општа болница Лесковац, шеф одсека токсикологије у Служби ургентне медицине 

- ментор за специјализацију опште медицине Медицинског факултета, Универзитета у Нишу 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Милица З. Стојковић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

Академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
право и социологија 

докторат 2018 
Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
привредно право 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2013 
Правни факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
право 

диплома 2012 
Правни факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Етика у здравству 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

2 Здравствено и социјално законодавство 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

3 Здравствени системи у ЕУ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

4 Пословно право 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

предавања 

5 Јавно здравље 2 мсс ЗН предавања 

6 
Здравствено законодавство са нагласком на правима 

пацијента 
мсс ЗН вежбе 

7 Менаџмент људских ресурса у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

8 Стрес у здравству и супервизија 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Stojković M., Jeremijev V.: Protection of intellectual property rights in customs regulations, Life cycle engineering and 

management ICDQM 2018, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, str. 317-322, Prijevor, 2018. 

M64 

2 
Stojković M.: Legal Framework of State aid in the European Union Market, Strani pravni život, br. 4/2017, 267-276, 2017. 

M34 

3 
Стојковић М., Јеремијев В.: Значај спровођења базелских стандарда у банкарском сектору Републике Србије, 

Европско законодавство, бр. 61-62/2017, 237-254, 2017. М64 

4 
Стојковић М.: Правни значај Уредбе бр. 17 Европске економске заједнице, Право-теорија и пракса, 4-6/2017, 56-65, 

2017. М64 

5 
Stojković M.: Development of the legal framework of competition policy in the European Union, 12. IMCSM, Bor, Tehnički 

fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, 405-412, 2017. M64 

6 
Stojković M.: Criminal offenses against intellectual property rights in the cybercrime, Dani Arčibalda Rajsa, Tematski 

zbornik radova međunarodnog značaja, Tom III, Kriminalističko-policijska akademija, 531-537, Beograd, 2016. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - семинари из области права 
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остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2016-2017: Адвокатска канцеларија Зоран Ђ. Маринковић, Ниш, адвокат приправник 

- 2015-2018: Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, Ниш, сарадник 

- више објављених стручних и научних радова из области ургентне медицине и прве помоћи 

признања: 

- Седми септембар за изузетан допринос у области образовања, 

- Њ.К.В. Престолонаследник Александар II за изванрендни успех у образовању  

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:  

- Савез књижевника у утаџбини и расејању (СКОР) 

- The European Law Students Association, Local Group Niš (ELSA) 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- грчки, напредни 

- француски, напредни 

- латински, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Дарко В. Тадић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2009 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2006 
Факултет драмских уметности Београд, 

Универзитет у Београду 
медији и комуникација 

магистратура 1994 
Факултет драмских уметности Београд, 

Универзитет у Београду 
медији и комуникација 

специјализација - - - 

диплома 1992 
Факултет драмских уметности Београд, 

Универзитет у Београду 
драматургија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс иТ 

предавања 

2 Управљање односима са јавношћу осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ предавања 

3 Етички приступи и вештине комуникације у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

4 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

5 Истраживање, истраживачке методе и статистика 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

6 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

7 Управљање комуникацијама са новинарима мсс МНГЗ предавања, вежбе 

8 Вештине презентације мсс МНГЗ предавања, вежбе 

9 Основи организације мсс МНГЗ вежбе 

10 Стратегијски менаџмент и пословно планирање мсс МНГЗ вежбе 

11 Маркетинг здравствених установа мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Тадић Д.: Односи са јавношћу и проблем репутације у јавној управи, Зборник радова V међународног скупа Моћ 

комуникације, Београд, 2016. М34 

2 Тадић Д.: Рекламократија, Зборник радова IV међународног скупа Моћ комуникације, Београд, 2015. М34 

3 
Тадић Д.: Креативност при изради пропагандне кампање на примеру хотел Извор, Аранђеловац, Зборник радова 

међународног скупа EDASOL, Бања Лука, 2014. М34 

4 
Тадић Д. и сар.: Стереотипи о манипулацији: прилог одређењу појма манипулација, Зборник радова I међународне 

научне конференције Моћ комуникације,86-100, Београд, 2012. М34 

5 Тадић Д.: Комуникологија: вештине ингтерперсоналне комуникације, Цекомс, Београд. 2012. М64 

6 Тадић Д.: Yugoslav Propaganda Films: Early Works (1945-1952), Journal of Film and Video 63, No. 3, 2011. М34 

7 
Тадић Д.: Комуникација и перцепција - ментална машина, Зборник радова I међународног скупа Моћ комуникације, 

287-300, Београд, 2010. М34 

8 Тадић Д.: Пропагандни филм, Спектрум, Београд, 2010. M53 

9 Тадић Д.: Пропаганда и филм, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама бр. 16, ФПН, 41-58, Београд, 2010. М64 

10 Тадић Д.: ТВ реклама као средство пропаганде, Спектрум, Београд, 2007. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2014-2016 обука предавача и тренера "Вештина 

комуникације", Институт за примену науке у 

пољопривреди, Београд 

- 2008, IWLEARN, Communications Network, Greece 
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- семинари из области вештина пословне 

комуникације, организације пословања, 

дигитализације у пословању и менаџмента 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- активан рад на промоцији знања и вештина преко низа радионица, скупова, трибина, тренинга 

- један од организатора конференције "Моћ комуникације" на Високој струковној школи – Интернационални 

центар за професионалне студије, Београд 

- 2008-2011: Министарство одбране Републике Србије, предавач на тренинзима о вештинама комуникације 

- 2009-2010: Министарство религије и дијаспоре Републике Србије, предавач на тренинзима о вештинама 

комуникације 

- 2003-2006: YU Spektrum, Outdoor Advertising Agency, Београд, маркетинг консултант 

- 2002-2003: CAN Advertising, Member of ComTrade Computers, Београд, извршни директор 

- 2000-2001: Quartet Advertising, Beograd, Project Leader 

- 1997-2001: Idea Plus Interantional, Skopje/Belgrade, Macedonia, Propaganda Consultant, Communication Specialist 

- 1994-1997: Marketing and Publicity Agency, Beograd 

- више објављених стручних и научних радова из области менаџмента 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Марија П. Тодоровић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома, мастер 2017 
Филозофски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
психологија 

диплома 2016 
Факултет за медије и комуникације Београд, 

Универзитет Сингидунум у Београду 
психологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Психологија у здравственој нези и здравству 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

2 Ментална хигијена 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ, 

МНГР 

предавања 

репрезентативне референце 

1 
Тодоровић М.: семинар из форензичке психолохије (усмено излагање), Удружење психолога-вештака Србије, 

Београд, 2013. 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2015.: едукативно предавање „Системски породични 

терапеут у тренингу“, Асоцијација системских 

терапеута Србије, Београд 

- 2012: конференција „Мерење и процењивање у 

психологији“, Друштво психолога, Београд и 

Филозофски факултет, Београд 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-2020: Висока струковна школа - Интеранционални центар за професионалне студије ИЦЕПС, Београд, 

референт у Студентској служби 

- 2018: Средња школа, Гроцка, Београд, наставник 

- 2017: Центар за адолесценцију и адикције, Београд, волонтерски стаж 

- 2015-2016.: Клиника за неурологију, Београд, приправнички стаж 

- 2015: Друга економска школа, Београд, предавалч практичне наставе 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:- 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- немачки, основни 

  



- 93 - 

 

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Валентина Р. Цветановић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
 Средња медицинска школа Лесковац, од 2008. год. 

ужа стручна односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2011 
Филолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

енглески језик и 

кљижевност 

диплома 2008 
Филолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

енглески језик и 

кљижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословни немачки језик 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 Cvetanović V. i sar.: Bioobnovljivi sources - able Serbia (the study), 2015 (prevod)  

2 Cvetanović V. i sar.: Travel Guide Niš region, 2013 (prevod) 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2008-данас, Средња медицинска школа Лесковац, наставник енглеског и немачког језика 

- 2008-данас: преводилац бројних стручних текстова са/на енглески и немачки језик за физичка и правна лица 

- 2014-2017: ФИМЕК, високошколска јединица Лесковац, асистент 

- један од активних учесника републичких такмичења у енглеском језику (као наставник) 

- рад са децом у вртићима 

- приватна школа ''Britanica'', Лесковац, предавач енглеског и немачког језика и преводилац 

- агенција за стране језике и едукацију „Lingua“, Лесковац, предавач енглеског и немачког језика и преводилац 

признања: 

- лиценца за рад у испитивачком центру за енглески и немачки језик- TELC 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- лиценцирани испитивач енглеског језика у TELC-u 

- ELTA 

страни језици: 

- енглески, професионални 

- немачки, професионални 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Светлана С. Цветковић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2013 
Факултет за банкарство, осигурање и финансије Београд, 

Београдска банкарска академија, Београд 
економија 

диплома 2009 
Факултет за банкарство, осигурање и финансије Београд, 

Београдска банкарска академија, Београд 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи макроекономије осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

2 Банкарство осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

3 Теорије цена осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

4 Благајничко и електронско пословање 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Цветковић С.: Пословање Forex тржишта, Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и 

финансије, Београд, 2009. М64 

2 

Цветковић С., Међународно кретање капитала и стране директне инвестиције са освртом на анализу пословања 

компаније Теленор, Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд, 2013. 

М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - семинари из области економије 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-2020: Висока струковна школа - Интернационални центар за професионалне студије, Београд, сарадник 

- 2018-2019: Висока струковна школа - Интернационални центар за професионалне студије, Београд, референт у 

Студентској служби 

- 2017: Marthon Ex- Yu doo, Београд, сарадник у администрацији 

- 2015: Sberbank Srbija, Београд, супервизор на Ресору за послове са становништвом 

- 2014: друштво за маркетинг Smart Poit Adria, Београд, асистент у маркетингу 

- Комерцијална банка, Београд, професионална пракса 

- Holder broker, Београд, професионална пракса 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Гордана Д. Швоња Парезановић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Средња медицинска школа „7. Април“, Нови Сад, од 

2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома (интегр.) 2008 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
фармација 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Гастрономски производи осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

2 
Принципи исхране са планирањем менија (мањи део 

ускоспецијализованих часова везан за нутриционизам 
осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

3 Нутриционизам осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

4 Основи прехрамбене технологије осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

5 Основи пекарства и посластичарства осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

6 Кафа осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

7 

Обука бармена (мањи део ускоспецијализованих часова 

везан за нутриционизам и везу пиће/храна у 

нутриционистичком смислу) 

осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

8 Морска храна осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

9 Алтернативне врсте исхране осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

10 Италијанска кухиња осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Švonja Parezanović G., Perić Prkosovački B.: Potrošnja energetskih pića među učenicima srednje medicinske škole u Srbiji, 

Paediatr. Croat. 60:85-90, 2016. M53 

2 

Švonja Parezanović G., Lalic-Popovic M., Golocorbin-Kon S., Vasovic V., Milijašević B., Al-Salami H., Mikov M.: 

Environmental Transformation of Pharmaceutical Formulations: A Scientific Review, Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology volume 77, pages155–161, 2019. M23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2019: едукациони тренинг „Модели комуникације у 

on line окружењу“ 

- 2018: едукациони тренинг „Проблемски и 

истраживачки оријентисана настава“ 

- 2017: едукациони тренинг „Индивидуализација и 

диференцијација у настави“ 

- 2017: едукациони тренинг „Google апликација за 

образовање - алати за комуникацију и наставу“ 

- 2013: едукациони тренинг „Нова школа- 

вишефронтална настава“ 

- стручни скупови у оквиру континуиране 

медицинске едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2009-данас: Средња медицинска школа „7. Април“, наставник теоријске и практичне наставе 

- завршна година доктората на Медицинском факултету Нови Сад 

- 2019: Завод за унапређење образованја и васпитања, Београд, сарадник 

- 2009: Институт за кардиологију, Сремска Каменица, болнички фармацеут 

- 2008-2009: Апотекарска установа Нови Сад, фармацеут 

- активно учешће на конгресима из обсти фармације, образовања и васпитања 

признања: 

- - 
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чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Фармацеутска комора Србије 

- Удружење наставника Србије 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Александра С. Арсић 

звање сарадник у настави 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
право и социологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2016 
Правни факултет, Београд, 

Универзитет у Београду 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословно право 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Арсић А., Арсић С., Арсић Ј., Крајновић Д.: The Right to Health of Children Suffering from a Rare Diseases: Comparative 

Analysis of Access to Paeditric Orphan Drugs in the EU and Serbia, World Academy of Science, engineering and technology, 

19th Conference Proceedings, june 21-22, 2017, Venice, Italy. M34  

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас приправник, адвокатска канцеларија Веселиновић, Београд 

- 2017-2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, секретар 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Адвокатска комора, Београд 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- француски, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Бранислав Б. Бјелетић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Суботица, од 2006. год. 

ужа стручна односно уметничка област радиологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
радиологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2014 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
радиологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Прва помоћ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ 

осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- 2018: већи број тренинга, обука и усавршавања на РТГ 

и ЦТ дијагностици  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2014-данас: Општа болница Суботица, Служба за радиолошку дијагностику, главни струковни медицински 

радиолог 

- 2018: допунски рад и усавршавање на РТГ и ЦТ дијагностици  

- 2009-2014: Општа болница Суботица, РТГ техничар, затим струковни медицински радиолог, квалификовање и 

обучавање у ЦТ и МР дијагностици 

- 2006-2009: Општа болница Суботица, Служба психијатрије и болести зависности, медицински техничар 

- 2006: Општа болница Суботица, Служба хитне медицинске помоћи, медицински техничар на терену, пружање 

хитне медицинске помоћи код ургентних стања 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

- Удружење струковних медицинских радиолога Војводине 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Наташа П. Богуновић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд, од 

2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2016 
Висока школа струковних студија „Милутин 

Миланковић“, Београд 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

вежбе 

2 Психологија у здравственој нези и здравству 
осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020-данас: КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд, главна сестра 

- 2017-2020: КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд, Клиника за кардиохирургију (одељење за 

трансплантацију срца ЕЦМО, ЛВАД), главна одељенска сестра 

- 2015-2017: КЦС, Београд, Клиника за кардиохирургију (полуинтензивна нега), главна медицинска сестра 

- 1996-2015: КЦС, Београд, Клиника за кардиохирургију, медицинска сестра 

- 1993-1996: КЦС, Београд, Клиника за кардиологију, медицинска сестра 

- учествовање на програмима континуиране медицинске едукације 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 

- немачки, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Раде Д. Веруовић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Пријепоље, од 2002. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2016 
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија 

''Висан'', Београд 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Здравствено и социјално законодавство 

осс ЗН 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

- стручни тренинзи у области радиолошких техника 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2002-данас: Општа болница Пријепоље, активан рад са пацијентима радиолошког одељења, одељења интерне 

медицине и одељења хирургије 

- одговорно лице за контролу квалитета и унапређење активности медицинских сестара и здравствених 

техничара Србије Опште болнице 

- активан рад у Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, члан председништва 

страни језици: 

- енглески, основни 

 

  



- 102 - 

 

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Јелена В. Војновић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Институт за плућне болести Војводине, Сремска 

Каменица, од 2006. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2013 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Прва помоћ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГХ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Војновић Ј.: едукативно предавање (предавач): „Неинвазивна вентилација - ко? где? када?“, Институт за плућне 

болести Војводине, 2018. 

2 учесник акредитованог курса од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- курс „Опструктивна болест плућа – правилна 

употреба инхалаторне терапије и коришћење 

стандардизованих упитникау контроли болести“  

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Клиника за опструктивне болести плућа 

и акутне пнеумопатије, главна сестра 

- 2016-2017: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Одељење за интензивно лечење и негу 

опструктивних и алергијских болести плућа, главна сестра 

- 2013-2016: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Јединица за интезивну негу ниво 2, главна 

сестра 

- 2006-20013: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Клиника за Ургентну пулмологију, 

организатор здравствене неге 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије 

- УИНАРС 

страни језици 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Драгана Ј. Вукајловић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница “Студеница“, Краљево, од 1994. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2009 Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Здравствено и социјално законодавство 

осс ЗН 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2010-данас: Служба дечије хирургије, Општа болница „Студеница“, Краљево, главна сестра 

- 2000-2010: Дом здравља Краљево, Служба опште медицине, медицинска сестра 

- 1994-2000: Здравствени центар „Студеница“, Краљево, одсек интензивна нега, медицинска сестра опште 

хирургије 

- 1994: Здравствени центар „Студеница“, Краљево, медицинска сестра, волонтерски рад 

- 1992-1994: Здравствени центар „Студеница“, Краљево, медицинска сестра, приправнички стаж, Одељење 

опште хирургија, затим волонтерски рад 

признања:  

- 2017: „Трихобезоар“, похвалница, Конгрес Удружења медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

- 2018: ,,Цисте на јајницима код адолесцената”, признање за најбољи рад конгреса, Први национални конгрес 

уније удружења медицинских сестара и здравствених техницара Републике Србије. 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

- Удружење медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Михајло С. Вукчевић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Клиника за психијатрију, Клинички центар Војводине, 

Нови Сад, од 1987. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2017 

Висока школа здравствене неге „Света Елизабета“, 

Братислава, Словачка 

(нострификовано у РС) 

здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Основи психијатрије и неурофизиологије бола са 

здравственом негом психијатријских пацијената 
осс ЗН вежбе 

2 Ментална хигијена 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ, 

МНГР 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2014-данас: КЦВ Нови Сад, Клиика за психијатрију, главни техничар 

- 2010-2014: КЦВ Нови Сад, Клиника за психијатрију, Одељење за афективне и анксиозне поремећаје, 

организациони техничар 

- 1987-2010: КЦВ Нови Сад, Клиника за психијатрију, медицинска сестра - техничар 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Далибор В. Гутовић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, 

Београд, од 1997. год. 

ужа стручна односно уметничка област биохемија и фармација 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
биохемија и фармација 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 

струковна 
2013 

Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
јавно здравље 

диплома 2010 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
нутриционизам 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи гастрономије 
осс ПЕМ мод МНГХ, МНГГ, 

МНГР 
вежбе 

2 Нутриционизам осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

3 Морска храна осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

4 Алтернативне врсте исхране осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- курсеви усавршавања у домену нутриционизма 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019-данас: Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд, Одељење за продужене психозе, 

медицински техничар 

- 2017-2019: Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд, нутрициониста 

- 2014-2017: Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд, руководилац Одсека исхране 

- 2012-2014: Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд, главни техничар Клиничког 

одељења за старије адолесценте 

- 2006-2012: Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд, главни техничар Одељења за акутне 

психозе 

- 1997-2006: Клиника за психијатриске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд, медицински техничар Одељења за 

акутне психозе 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Наташа Д. Жуњић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Дом здравља ''Др Милутин Ивковић'' - Палилула, 

Београд, од 1998. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2010 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 1998-данас: Дом здравља ''Др Милутин Ивковић'' - Палилула, Београд, струковна медицинска сестра 

- Дом здравља ''Др Милутин Ивковић'' - Палилула, Београд, организатор и реализатор здравствено-промотивног 

материјала и средстава 

- предавач и модератор стручних радионица и других стручних скупова едукативног карактера 

- учесник пројекта организовања радионица за родитеље у сарадњи Дома здравља ''Др Милутин Ивковић'' - 

Палилула, Београд и УНИЦЕФ-а 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Маријана П. Игњатовић 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2019. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
право и социологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2017 
Правни факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Здравствени системи у ЕУ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

2 Здравствено и социјално законодавство 
осс ФТ 

осс РАД 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2018: стручно усавршавање и положен стручни рад 

на тему „Начин поступања припадника обезбеђења у 

појединим ситуацијама“ у организацији „Рудник и 

термоелектрана Угљевик“, БиХ 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2019: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, високошколска 

јединица Нови Сад, секретар 

- 2017: Адвокатска канцеларија Алексић, Нови Сад, адвокатски приправник 

- 2008-2012: Основно, Више и Апелационо тужилаштво у Новом Саду, стручна пракса 

- тренинг модул писања пројектних предлога у сарадњи са Омладинским комуникативним центром Бања Лука 

- информисање и саветовање младих у БиХ, под покровитељством Омладинског комуникативног центра Бања 

Лука, учесник 

- пројекат „Дијалог за будућност - значај дебате“, под покровитељством Ceser центра, учесник 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Михаела М. Јанковић 

звање сарадник за део практичне наставе  

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Вршац, од 1995. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2003 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Организација здравствене делатности осс ЗН вежбе 

2 Ментална хигијена 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ, 

МНГР 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

-  стручни састанци Кардиолошке секције 

-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2005: Општа болница Вршац, главна сестра 

- 1995: Општа болница Вршац, медицинска сестра 

- Хемијско-медицинске школа Вршац, сарадник у настави 

- Општа болнице Вршац, активан предавач у континуораној медицинској едукацији 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- мултидисциплинарни тим града Вршца за превенцију и сузбијање насиља 

- Савез здравствених радника Србије 

- делегат у УИНАРС-у 

страни језици: 

- - 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Драгана М. Јерић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља Нови Сад, од 2000. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 

струковна 
2012 

Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
јавно здравље 

диплома 2010 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Социологија здравља и болести осс ЗН вежбе 

2 Етика у здравству 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Јерић Д.: Здравствено васпитни рад Саветовалишта за младе, симпозијум Саветовалишта за младе, Дом здравља 

Симо Милошевић, Београд, 2015. 

2 
Јерић Д.: Здравствено васпитање за унапређење здравља младих, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“, Београд, 2015. 

3 
Јерић Д.: Скуп координатора и учесника у промоцији здравља; акредитовано едукативно предавање А-1-2455/14, 

Нови Сад, 2016. 

4 
Јерић Д.: Промовисање здравих навика и понашање кроз здравствено васпитни рад у Саветовалишту за младе, 

Конгрес превентивне педијатрије, Крагујевац, 2015. М64 

5 
Јерић Д.: Превенција гојазности код адолесцената, Конгрес превентивне педијатрије, акредитовани едукативни 

тренинг А-1-3185/15, Београд, 2016. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2000-данас: Дом здравља Нови Сад, медицинска сестра 

- 2000-данас: Дом здравља Нови Сад, руковођење и активан рад са пацијентима у Саветовалишту за младе 

- активан рад са децом и адолесцентима у бројним трибинама и саветовалиштима у Војводини 

- организатор бројних јавних манифестација у области промоције здравља и превенције на нивоу Војводине, 

посебно у домену проблема младих 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- стручни сарадник и члан управног одбора за здравствену делатност Црвеног крста Војводине  

- Асоцијација здравствених струковних специјалиста Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Ивана И. Јовчић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља Нови Бечеј, од 1996. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 

струковна 
2013 

Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 

Земун 
јавно здравље 

диплома 2011 
Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 

Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2004 – данас: Дом здравља Нови Бечеј, главна сестра 

- 1996 – данас: Дом здравља Нови Бечеј медицинска сестра 

- аутор многобројних програма медицинске едукације акредитованих од Здравственог савета Србије 

- аутор стручних саопштења на домаћим конгресима и симпозијумима за здравствене раднике Србије 

- активни предавач на едукацијама за медицинске сестре из области патронаже 

- члан Организационог одбора и предавач I i III Симпозијума главних и одговорних сестара Србије 

- председник научно-стручног одбора струковног удружења УЗРЗО 

- оснивач Едукативног центра Скрипт 

признања: 

- Сребрни знак НАУЗРС 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије 

- Комора медицинских сестара и техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, почетни 

- норвешки, почетни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Катарина Д. Јоксимовић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Општа болница ''Др Алекса Савић'', Прокупље, од 2014. 

год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2009 Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Етика у здравству 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2014-данас: Општа болница ''Др Алекса Савић'', Прокупље, Одељења интерне медицине, главна сестра 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Јелена С. Ковачев 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад, од 

2015. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 

струковна 
2013 

Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
јавно здравље 

диплома 2011 Висока здравствена школа струковних студија, Ћуприја здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Контрола квалитета осс ЗН вежбе 

3 Основи маркетинга осс ПЕМ сви модули вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Ковачев Ј.: едукативно предавање „Јавне манифестације као облик превентивног деловања у заједници“, Златибор, 

октобар 2018. 

2 
Недељковић А., Ковачев Ј., Поповић В., Станков Д, Лазендић Ј., Вељковић Р.: Јавноздравствени значај увођења 

„школе родитељства“ за праћење раног развоја мале деце, К. Медицина данас 16(10-12):172-182, 2017. M53 

3 
Ковачев Ј.: „Промоција прања руку код деце“ Октобарски сусрети здравствених радника Србије. Златибор , октобар 

2016. М64 

4 
Ковачев Ј., Ступавски С.: Евалуација континуиране медицинске едукације „Конфликти на радном месту“, Конгрес 

здравствених радника Војводине. Брзеће, мај 2015. М64 

5 
Ковачев Ј.: Навике у исхрани деце млађег основношколског узраста у Новом Саду, II конгрес сетара у 

поливалентној патронажи, Беочин октобар 2014 М64 

6 
Поповић В., Ковачев Ј.: Дојење – прави избор. У: Академска беба. Студентска ацоцијација Универзитета у Новом 

Саду, Нови Сад, 2013. М53 

7 
Поповић В., Ковачев Ј., Петровић М.: Знање и ставови здравствених радника о особама са Дауновим синдромом. 

Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, 2012. М34 

8 
Ковачев Ј., Поповић В.: Хигијенске навике деце и омладине у Војводини. Конгрес Савеза здравствених радника 

Србије са међународним учешћем, Златибор, 2011. М34 

9 
Поповић В., Ковачев Ј., Нићифоровић Шурковић О., Укропина С., Чанковић Д.: Превентивни рад патронажних 

сестара са одраслим становништвом. Симпозијум здравствених радника Републике Србије. Залтибор. 2010. М64 

10 
Ковачев Ј., Поповић В., Нићифоровић Шурковић О.: Календар као здравствено-васпитно средство. II Симпозијум 

Савеза здравствених радника Војводине, Тара, 2009. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Ценатр за промоцију здравља 

- 2010-2015: Дом здравља Нови Сад, Служба поливалентне патронаже, патронажна сестра 

- 2003-2009: Дом здравља Нови Сад, Служба опште медицине, медицинска сестра 

- 2001-2003: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Одељење за новорођенче и 

недоношче, медицинска сестра 

- 2000-2001, КЦВ, Нови Сад, Одељење анестезије и реанимација, медиицнска сестра 

- учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и 

евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и 

дугорочних. 

- учествује у активностима јачања капацитета и координације здравствено промотивних активности здравствених 

установа примарне здравствене заштите и других здравствених установа 

- учесник у многим пројектима Института за јавно здравље Војводине за градском управом за здравство града 

Новог Сада: пројекти “Едукативни календар за децу“, „Октобар, месец правилне исхране“, „Нови сад здрав град“, 

“Превенција повреда код старих особа”, ”Унапређење оралног здравља” Института за јавно здравље Војводине. 
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- Средња медицинска шлола „7.април“, Нови Сад, наставник 

- предавач многих курсева акредитованих код Здравственог савета Србије 

- учесник у пројекту Министарства здравља Републике Србије за помоћ особама са Дауновим синдромом 

признања: 

- 2019: 1. место за најбољи рад „Испитивање здравствене писмености међу одраслим становништвом у Новом 

Саду“, Златибор 

- Повеља подружнице Дома здравља Нови Сад 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Извршни одбор Савеза здравствених радника Војводине 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Миљана Р. Ковачевић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Специјална болница за лечење прогресивних 

мишићних и неуромишићних болести, Нови Пазар, од 

1976. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 1998 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Медицинска рехабилитација осс ФТ вежбе 

2 Психологија у здравственој нези и здравству 
осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 1998-данас: Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести, Нови Пазар, 

главна сестра болнице 

- 1976-данас, Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести, Нови Пазар, 

виша медицинска сестра – техничар, 

- 2002-2009: Средња медицинска школа, Нови Пазар, наставник  

- учесник многих семинара и других активности медицинског особља 

признања: 

- 2015: захвалница Удружења медицинских сестара и техничара Србије 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

- члан извршног одбора Удружења медицинских сестара – техничара и бабица Републике Србије 

страни језици: 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Тијана А. Лазаревић 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2014 Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 
економија, туризам и 

хотелијерство 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Контрола квалитета 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

2 
Пословање хотелских и туристичких предузећа и 

агенција 
осс ПЕМ мод МНГХ вежбе 

3 Основи менаџмента осс ИТ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, референт у 

одељењу Студентске службе 

- 2016-2017: Work&Travel Education Center - Poslovi za mlade, Нови Сад, Office Menager 

- 2016: Color Media Communucations, Београд, маркетинг саветник за организацију конференција и фестивала 

- 2015: Serbia Fashion Week, Нови Сад, асистент менаџера ПР сектора 

- 2015: Туристичка организација града Новог Сада, инфо пулт, практикант 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Небојша М. Лучић 

звање сарадник у настави 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
OTL Forwarding, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2016 
Економски факултет Суботица, 

Универзитет у Новом Саду 
економија  

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи економије 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

2 Пословна математика 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2007-2008: Cisco certified network associate, Cisco 

networking academy - FTN RAO, Novi Sad 

- 2012, 2017: Safety advisor for transport of dangerous 

goods on road and railway - ADR & RID, IVD, Марибор, 

Словенија и COTOT Нови Сад 

- 2018-2019: Java junior full stack developer, Aleph ICT, 

Нови Сад 

- 2019-2020: VOICT, Нови Сад 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас: OTL Forwarding, Београд, директор продаје 

- 2017-2018: DB Schenker, Нови Бановци, шеф одељења за логистику 

- 2008-2016: Planšped ltd, Нови Сад, службеник на одељењима транзита, увоза и извоза и одељења за тарифе и 

жалбе, давање транспортних упутстава, обрачун тарифа за железнички превоз робе, комуникација са 

клијентима, контрола и регулација жалби у железничком саобраћају 

- 2013-2014: Фармацеутски факултет, Нови Сад, ИТ администратор 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:- 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- француски, основни 

- италијански, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Тамара Р. Матејић 

звање сарадник у настави 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
туризам 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2010 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 

Београд 

Универзитет Сингидунум у Београду 

економија, менаџмент у 

туризму 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ИТ 

вежбе 

2 Међународно хотелијерство и туризам осс ПЕМ мод МНГХ вежбе 

3 Дистрибуција, складиштење и контрола хране и пића осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, референт у 

одељењу Студентске службе 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Зорица М. Милићевић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Вршац, 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2007 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи здравствене неге 
осс ЗН 

осс РАД 
вежбе 

2 Психологија у здравственој нези и здравству 
осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Општа болница Вршац, Одељење интерне медицине, медицинска сестра, активан рад са пацијентима 

- 2015-данас: Општа болница Вршац, организатор здравствене неге, задужена за организацију рада медицинских 

сестара 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 

- италијански, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Младенка T. Остић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Клинички центар Војводине, Нови Сад, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2014 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

вежбе 

2 Организација пословања 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни:- 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2009-данас: КЦВ, Нови Сад, Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола, главна сестра 

- 2018-данас: КЦВ, Нови Сад, Одељења хирургије, главна сестра 

- 2017-2018: КЦВ, Нови Сад, Одељење заједничких послова хирургије, организатор здравствене неге, 

организациона сестра  

- 2015-2017: КЦВ, Нови Сад, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, организатор здравствене неге, 

организациона сестра 

- 2009-2015: КЦВ, Нови Сад, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, медицинска сестра 

- 2008: Институт за кардиоваскуларне болести, Сремска Каменица, медицинска сестра-волонтер 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, члан Скупштине 

- Савез здравствених радника Војводине 

- Удружење медицинских сестара и техничара Клиничког центра Војводине 

- члан Редакциони одбор информативно-едукативно-стручног часописа медицинских сестара и здравствених 

техничара Клиничког центра Војводине 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Ивана И. Перић 

звање сарадник у настави 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2001 Виша пословна школа, Београд економија, маркетинг 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

вежбе 

2 Финансијско рачуноводство 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

3 Међународна економија и финансије осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

4 Пројектни менаџмент и вредновање пројектног рада осс ИТ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-2019: Висока струковна школа, Интернационали центар за професионалне студије, Београд, референт у 

одељењу Студентске службе, 

- 2016-2017: ИТ Академија, Београд, референт у одељењу Студентске службе 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Ивана З. Петровић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница “Студеница“, Краљево, од 1997. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2016 
Медицински факултет Приштина (Косовска Митровица), 

Универзитет у Приштини (Косовској Митровици) 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- едукација у трајању од 4 месеца из анестезије и 

реаниматологије у ЗЦ“Студеница“Краљево 

- организатор континуиране едукације за медицинске 

сестре и здравствене техничаре у оквиру Удружења 

здравствених радника „Здравље“ 

- овлашћени заступник Удружења здравствених 

радника „Здравље“ 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуствои остале радне активности: 

- 2018-данас: Општа болница “Студеница“, Краљево, Служба за анестезију са реаниматологијом, виша 

медицинска сестра 

- 1997-2018: Општа болница “Студеница“, Краљево, Служба за анестезију са реаниматологијом, медицинска 

сестра-анестетичар 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

- Удружње здравствених радника „Здравље“ 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Надица Љ. Петровић 

звање сарадник у настави 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Основна школа „Светозар Милетић“, Београд, од 2018. 

год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд  
право и социологија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2009 
Правни факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Здравствено и социјално законодавство 

осс ЗН 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Панић Б., Цвијић Ј., Петровић Н.: Менаџмент и планирање људских ресурса, EMC Review, Бања Лука, стр. 153-

160, 2016. М53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас, Основна школа „Светозар Милетић“, Београд, ненаставно особље 

- 2015-2017, Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, секретар 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Катарина Д. Ракићевић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са 

пуним радним временом и од када 
Клинички центар Војводине, Нови Сад, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2012 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
санитарно инжењерство 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Хигијена са основама микробиологије и 

паразитологије 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

вежбе 

2 Медицински отпад осс ЛАБ вежбе 

3 Хигијена, санитарна заштита и безбедност 
осс ПЕМ мод МНГЗ, 

МНГХ, МНГГ, МНГР 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас: КЦВ, Нови Сад, Клиника за инфективне болести, Одељење за спречавање, рано откривање и 

сузбијање болничких инфекција, санитарно-еколошки инжењер 

- 2017-2018: КЦВ, Нови Сад, Институт за хирургију, виши санитарни техничар 

- 2015-2017: КЦВ, Нови Сад, Институт за хирургију, Одељења за заједничке послове и информатику за хируршке 

клинике, виши санитарни техничар-организатор рада 

- 2013-2015: КЦВ, Нови Сад, Клиника за инфективне болести, организациона сестра за контролу болничких 

инфекција 

- 2011-2013: КЦВ, Нови Сад, Управа КЦВ, виши санитарни техничар 

- 2009-2011: КЦВ, Нови Сад, Институт за хирургију, Одељење за заједничке послове и информатику за хируршке 

клинике, виши санитарни техничар-организатор рада 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

- Удружење за превенцију болничких инфекција Србије (УПБИС) 

- Удружење здравствених радника Клиничког центра Војводине, члан Извршног одбора 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Бојан М. Спасојевић 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Dictrict Lounge bar, Нови Сад, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
туризам 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2008 Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд туризам 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи ресторатерства 
осс ПЕМ мод МНГХ, МНГГ, 

МНГР 
вежбе 

2 Угоститељски сервис и услуживање 
осс ПЕМ мод МНГХ, МНГГ, 

МНГР 
вежбе 

3 Принципи исхране са планирањем менија осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

4 Менаџмент хране и пића осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

5 Кетеринг менаџмент осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

6 Енологија са сомелијерством осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

7 Кафа осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

8 Обука бармена осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

9 Италијанска кухиња осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

10 
Менаџмент барова, казина, крузера и других 

специјализованих угоститељских објеката 
осс ПЕМ мод МНГР вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас: Dictrict Lounge bar, Нови Сад, F&B менаџер, хонорарни рад 

- 2017-2018: Комбинат Нови Сад, бармен 

- 2016-2017: Sabbiadoro ресторан, Нови Сад, F&B менаџер 

- 2015-2016: Zoned Apart Hotel & Spa, Копаоник, F&B менаџер 

- 2010-2015: Forrest OMG Caffe, Фармацеутски факултет, Нови Сад, менаџер 

- 2007-2008: BBRB restoran & Lounge Bar, Нови Сад, конобар 

- 2005-2006: Хотел Парк, Нови Сад, конобар, бармен 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- немачки, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Јелена М. Станивуковић 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област туризам 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
туризам 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2007 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
менаџмент у туризму 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Менаџмент људских ресурса у здравству осс ЗН вежбе 

2 Организација пословања 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

вежбе 

3 Управљање људским ресурсима осс ПЕМ сви модули вежбе 

4 Управљање односима са јавношћу 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ 

осс ИТ 
вежбе 

5 Основи хотелијерства осс ПЕМ мод МНГХ, МНГР вежбе 

6 Изградња и опрема хотелских објеката осс ПЕМ мод МНГХ вежбе 

7 Међународно хотелијерство и туризам осс ПЕМ мод МНГХ вежбе 

8 Кетеринг менаџмент осс ПЕМ мод МНГГ, МНГР вежбе 

9 Менаџмент догађаја у хотелијерству осс ПЕМ мод МНГР вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- 2015-2017: Qatar Airways, Doha, Qatar 

- 2008: „Sun Resorts”, Santorini, Greece 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, референт у 

Студентској служби  

- 2015-2017: Qatar Airways, Doha, Qatar, QA Manager 

- 2013-2015: Фармацеутски факултет, Нови Сад, асистент декана 

- 2010-2013: хотел „Центар“, Нови Сад, компанија Матијевић, заменик директора 

- 2008-2009: „Фасек“, Нови Сад, административни радник 

- 2008: хотел „Sun Resorts“, Santorini, Greece, асистент менаџера 

признања: 

- 2016: радник године 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- немачки, средњи 

- шпански, основни 

- руски, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Бојан Б. Станковић 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

струковне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2012 
Технички факултет Бор, 

Универзитет у Београду 
индустријски менаџмент 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Контрола квалитета 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

2 Организација пословања 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

вежбе 

3 Основи предузетништва  
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

4 Контрола и ревизија 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
вежбе 

5 

Дистрибуција, складиштење и контрола хране и пића 

(мањи део ускоспецијализованих часова из области 

менаџмента) 

осс ПЕМ мод МНГГ вежбе 

6 Заштита података и рачунарских система осс ИТ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- сертификат European Computer Driving Licence (ECDL), 

Syllabus Version 4.0, концепти информационе 

технологије, базе података, презентације, информације 

и комуникације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-2018: Висока струковна школа – Интеранционални центар за професионалне студије, Београд, 

високошколска јединица Лесковац, референт у одељењу студентске службе 

- 2000-2017: Центар за економику домаћинства Даница Вукасовић, Лесковац, стручни сарадник у образовању, 

организатор општих послова, рачуноводство 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Маријана М. Стојановски 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2016 
Факултет за менаџмент Сремски Карловци, 

Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду 
оперативни менаџмент 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Контрола квалитета 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

2 Основи предузетништва  
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

3 Управљање ризицима осс ПЕМ сви модули вежбе 

4 Заштита информација и пословна етика осс ИТ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, референт 

Студентске службе 

- 2016-2018: Формаидеале, Београд, шеф смене 

- 2006-2016: Економско-менаџерска школа, Београд, маркетинг менаџер и секретар директора 

- 2011-2012: Eco Serbia, Београд, менаџер објекта 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 

- немачки, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Татјана У. Сунајко 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Врбас, од 1991. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2012 
Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 

Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 учесник акредитованих курсева од стране Здравственог савета Србије 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- едукациони пројекат „Едукација волонтера-учитеља“ 

у организацији НУРДОР-а 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуствои остале радне активности: 

- 2016-данас: Средњa медицинскa школa “Козма и Дамјан“, Врбас 

- 2014-данас: Општа болница Врбас, главна сестра 

- 2011-2014: Општa болницa Врбас, Специјалистичко-консултативнa службa, главна сестра 

- 1991-2011: Општa болницa Врбас, Одељењe интерне медицине, ендоскопски кабинет и гастроентеролошка 

амбуланта, медицинска сестра 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестрара и техничара Србије 

- Савез здравствених радника Војводине 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме Олга Т. Тодоровић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, од 

1982. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 1992 
Висока здравствена школа струковних студија у 

Београду, Земун 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Етика у здравству 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата  

укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

тренутно учешће на пројектима домаћи: 0 међународни: 0 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуствои остале радне активности: 

-  2007-данас: КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, Клиника за интерну медицину, главна одељенска 

сестра 

-  1995-2007: КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, Клиника за интерну медицину, главна одељенска 

сестра посткоронарне јединице 

-  1982-1995: КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд, Клиника за интерну медицину, медицинска сестра 

признања: 

- -  

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Снежана С. Трајкоски 

звање сарадник 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2005 
Економски факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Стратегијски менаџмент и пословно планирање осс ПЕМ сви модули вежбе 

2 Основи економије 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
вежбе 

3 Пословна статистика осс ПЕМ мод МНГФБ, МНГЗ вежбе 

4 Финансијско рачуноводство 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

5 Банкарство осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

6 Теорије цена осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

7 
Основи микроекономије и методе економских анализа, 

анализа пословања и биланса 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
вежбе 

8 Финансијска тржишта и институције 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

9 Благајничко и електронско пословање 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- тренинзи пословних вештина у организацији Avon 

Cosmetics 

-  тренинзи пословних вештина у организацији Skills, 

Београд 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, маркетинг 

менаџер 

- 2019: уписане мастер студије Међународног маркетинга, Универзитет Унион, Београд 

- 2014-2017: CRO Агенција за процену тржишта и позиционирање некретнина 

- 2012-2014: словеначке корпорацијa за анимирање тржишта у Србији, маркетинг менаџер 

- 2008-2011: Avon Cosmetics, Београд Event Manager, 

- 2006-2008: Sales Support Assistant, Avon Cosmetics, Београд 

признања: 

- Avon Cosmetics, Београд, радник године 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Драгомир Ж. Цветковић 

звање сарадник за део практичне наставе 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Пријепоље, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2014 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
здравствена нега 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Менаџмент људских ресурса у здравству осс ЗН вежбе 

2 Јавно здравље 
осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Општа болница Пријепоље, главна медицинска сестра 

- активан рад у подружницама Удружења медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, основни 

 


