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Табела 9.1.a. Научне, уметничке и стручне квалификације и задужења у настави наставника – осс Информационе 

технологије и електронско пословање 

Подаци о научним и стручним квалификацијама и задужењима у настави представљени су на наредним странама по 

азбучном реду: 

р. б. матични број презиме, средње слово, име звање 

1 1610957830052 Аврамов Р. Живко професор струковних студија 

2 1805990815625 Адор Кртинић Т. Тимеа предавач ван радног односа 

3 2004974911410 Аритоновић Т. Горан професор струковних студија 

4 2112989805061 Брдар М. Сања предавач ван радног односа 

5 1506967805038 Вујић Л. Александра виши предавач 

6 2304981385019 Вукмировић Н. Ела предавач 

7 2609984800021 Дудић Т. Бранислав професор струковних студија 

8 2508979715294 Ђокић З. Маја професор струковних студија 

9 0907982710109 Ђуровић С. Милан предавач 

10 1508956710658 Иваниш М. Марко професор струковних студија 

11 1608967820042 Иванишевић Р. Драган професор струковних студија 

12 1801970778639 Имброњев М. Милка наставник страних језика 

13 1806973715559 Јакшић Ч. Тања наставник страних језика 

14 0611969915013 Јокановић Н. Весна наставник страних језика 

15 2407973805038 Ликавец Ј. Силвија професор струковних студија 

16 0506986775030 Лукић Д. Биљана предавач ван радног односа 

17 1510961710180 Љубичић Љ. Душан професор струковних студија 

18 1711970965022 Марковић Р. Сузана професор струковних студија 

19 0704960710204 Марковић С. Душан професор струковних студија 

20 1011981778613 Мартиновић Барбул М. Ивана наставник страних језика 

21 2110992715135 Масал М. Милица предавач ван радног односа 

22 0107985800048 Орос Ј. Тибор наставник страних језика 

23 1202981949841 Раденковић Д. Соња професор струковних студија 

24 1807965777038 Рајаковић-Јовчић Р. Весна професор струковних студија 

25 0909982335122 Ранђић М. Гордана наставник страних језика 

26 0310975778621 Ристић М. Оливера наставник страних језика 

27 1505970745031 Савић Б. Марија наставник страних језика 

28 2410981805020 Смиешко-Боканић Т. Оливера предавач 

29 1106973740098 Станисављевић Р. Иван предавач 

30 2103968780612 Станојчић С. Саша предавач 

31 0503989747039 Стојковић З. Милица професор струковних студија 

32 2204962710281 Тадић В. Дарко професор струковних студија 

33 2703987715152 Цветковић С. Светлана предавач ван радног односа 

34 2809979783427 Чивовић М. Александар предавач ван радног односа 

35 0509989715313 Шуменковић Б. Оливера наставник страних језика 

 
Ознаке студијских програма коришћене у картонима наставника и сарадника: 

Основне струковне студије: ЗН = осс Здравствена нега; ФТ = осс Физиотерапија; РАД = осс Радиологија; ЛАБ = осс Струковни 

лабораторијско-медицински технолог; ПЕМ = осс Пословна економија и менаџмент (модули Финансијски менаџмент и банкарство, 

Менаџмент у здравству, Менаџмент у хотелијерству, Менаџмент у гастрономији и Менаџмент у ресторатерству) 

Мастер струковне студије мсс ЗН = мсс Здравствена нега; мсс МНГЗ = мсс 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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 фт-02 Биофизика са биомехаником  предавања ФТ осс 

2 ит-12 
Основи информационо-комуникационих 

технологија 
предавања 

ЗН 

ЛАБ 

ИТ 

осс 

3 рад-21 
Радиолошка физика и основи методологије 

рада у радиологији 
предавања РАД осс 

4 ит-01 Основи програмирања предавања ИТ осс 

5 ит-15 Рачунарске мреже предавања ИТ осс 

6 ит-изб-04-б Пословна информатика предавања 
ИТ 

ПЕМ 
осс 

7 
пем-мод-02-

фб 
Основи статистике предавања ПЕМ осс 

8 мсс мнгз-03 
Савремене информационо-комуникационе 

технологије 
предавања МНГЗ мсс 

репрезентативне референце 

1 
Аврамов, Ж. (2002). Утицај структуре производног система на динамичну функцију ентропије, зборник радова 

Више пословне школе, Нови Сад. M53    

2 
Avramov, Ž. (1997). Contribution to an Enrropic Approach of Production Sistems Modeling ICPR, 14th International 

conference on Production Research, Osaka, Japan. M34       

3 
Аврамов, Ж. (1993). Један прилаз истраживању стабилности сложених производних система, зборник радова, 

Нови Сад. M53       

4 
Аврамов, Ж. (1991). Прилог изналажењу оптималне методологије за решавање проблема управљања производним 

системима, зборник радова, Дубровник, Хрватска. M34  

5 
Аврамов, Ж. (1989). Један прилаз продубљеној анализи сложености производних система, Научни скуп: ЦИМ у 

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

6 
Аврамов, Ж. (1988). Неконвенционални приступ управљања сложеним системима, ЈУПИТЕР конференција, 

зборник радова, Цавтат. M34 

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

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

9 
Аврамов, Ж. (1987). Управљивост и ентропија производног система, Научно-стручни скуп: Индустријски системи, 

зборник радова, Нови Сад. M53      

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

- 2014-2017, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у 

Новом Саду 

- 1996-2016: самостални рад на информатичким пословима 
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- 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 наставника и задужења у настави 

име и презиме  Тимеа Т. Адор Кртинић 

звање предавач ван радног односа 

назив институције у којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област маркетинг и менаџмент 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
маркетинг и менаџмент 

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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
зн-енг-изб-

03-а 
Менаџмент људских ресурса у здравству вежбе ЗН осс 

2 пем-мод-11-г 
Дистрибуција, складиштење и контрола 

хране и пића 
вежбе ПЕМ осс 

3 ит-изб-04-а Пројектни менаџмент вежбе ИТ осс 

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 - стручна пракса: Паркинг сервис, Нови Сад 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2021-данас: предавач ван радног односа, ИЦЕПС  

- 2017-2020: специјалиста легислативе у Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне 

студије, Београд 

- 2017-2019: административни радник у Educa centar, Development & Conslatning, Нови Сад 

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

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

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни ниво 

- немачки, средњи ниво  

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

име, средње слово, презиме  Горан Т. Аритоновић  

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 2010. год. 

ужа стручна, односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2010 

Академија пословних струковних студија Београд 

(бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

информатика 

докторат 2009 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
информациони системи 

магистратура 2002 
Електротехнички факултет Београд,  

Универзитет у Београду 
телекомуникације 

диплома 1997 
Електротехнички факултет Приштина,  

Универзитет у Приштини 
телекомуникације 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 фт-изб-05-а 
Основи информационо-комуникационих 

технологија 

предавања 

вежбе 

ФТ 

РАД 
осс 

2 ит-13 Базе података вежбе ИТ осс 

3 ит-18 Унапређење корисничког искуства (UX) вежбе ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
Аритоновић Г. (2010), Објектно програмирање, уџбеник, Академија пословних струковних студија Београд (бивша 

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд), ИСБН 978-86-7169-333-2 

2 
Аритоновић Г. (2009), Интернет програмирање, уџбеник, Академија пословних струковних студија Београд (бивша 

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд), ИСБН 978-86-7169-301-1 

3 
Аритоновић Г., Старчевић Д. (2009), Educational software for studying a CBIR system, IJEEE journal, Volume 46, 

Number 4, pp. 370-382(13) 

4 
Аритоновић Г., Старчевић Д (2007), Претраживање колекције слика применом једнокласне класификације, зборник 

радова, конференција ЕТРАН 2007. 

5 
Аритоновић Г., Старчевић Д, (2007). Претраживање колекције дигиталних слика коришћењем карактеристика боје 

и текстуре, зборник радова, конференција СИМ-ОП-ИС 2007, стр. 303 -306 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

Усавршавања 

- 2005: MCT сертификат (Microsoft Certified Trainer) 

- 2010: MCPD Windows сертификат (Microsoft Certified 

Proffesional Developer, Windows Developer) 

- 2010: MCPD Web сертификат (Microsoft Certified 

Proffesional Developer, Web Developer) 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

школа струковних студија, Београд) 

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  Сања М. Брдар 

звање предавач ван радног односа 

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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-05-в Ментална хигијена вежбе 

ЗН 

ФТ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-01-б Вештине пословне комуникације вежбе 
ЗН 

ИТ 
осс 

3 
пем-мод-

10-з 
Управљање односима са јавношћу вежбе ПЕМ осс 

репрезентативне референце 

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

M53 

2 
Брдар, С. (2017). Сећање и заборављање као огледало појединца и колектива (приказ). Религија и толеранција, ЦЕИР, 

Нови Сад. M53 

3 
Брдар, С. (2016). Глаголи кретања у српском и њихови енглески еквиваленти у роману “Руски прозор“ Драгана 

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

4 
Брдар, С. (2015). Достигнућа и циљеви српске лексикографије, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 

63, св. 3. Матица српска, Нови Сад. M53 

5 
Брдар, С. (2015). Семантический спектр славянского вида, Зборник Матице српске за славистику, књ. 88, св. 2, 

Матица српска, Нови Сад. M53 

6 
Брдар, С. (2014). Предлошко-падежне конструкције са значењем антериорности и постериорности у српском и 

словеначком језику. Прилози проучавању језика 45, Филозофски факултет, Нови Сад. 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: семинар словенскега језика „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 

 

  



- 8 - 

 

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

име и презиме  Александра Л. Вујић 

звање виши предавач 

назив институције у којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа – Интернационални центар 

за професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2009  
Универзитет у Новом Саду, Интердисциплинарне 

студије 

интердисциплинарне 

области правних, 

географских и и педагошко-

методолошких наука  

магистратура 2000  Етвеш универзитет у Будимпешти (ELTE), Мађарска  етничке и мањинске студије  

специјализација - - - 

диплома 1990  
Филозофски факултет, Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

југословенска књижевност и 

српско-хрватски језик 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
зн-енг-изб-

03-а 
Менаџмент људских ресурса у здравству предавања ЗН осс 

2 зн-изб-01-б Вештине пословне комуникације предавања 
ЗН 

ИТ 
осс 

3 мсс мнгз-01 Основи менаџмента 
предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

4 мсс мнгз-02 Основи организације 
предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

5 мсс мнгз-09 Технике преговарања 
предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

6 
мсс мнгз-

изб-03-а 
Организација времена 

предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

7 
мсс мнгз-

изб-06-а 
Развој каријере запослених и цоацхинг 

предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

8 мсс мнгз- 06 Менаџмент људских ресурса у здравству вежбе мсс МНГЗ мсс 

9 
мсс мнгз-

изб-05-б 
Вештине презентације вежбе мсс МНГЗ мсс 

репрезентативне референце 

1 

Вујић Александра (2021). “Ex-post анализа о реализацији Акционог плана за остваривање права националних 

мањина”, Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022, заједнички програм Европске уније и Савета 

Европе 

2 
Вујић Александра (2018). ”Анализа извештаја о примени акционог плана за остваривање права националних 

мањина”, Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску, заједнички програм Европске уније и Савета Европе 

3 
Вујић Александра (2016). Образовање припадника нациналних мањина у Војводини 2004/05 – 2014/15. школске 

године, Српска академија наука и уметности (САНУ) Зборник 

4 
Вујић Александра (2010). “Право пропадника националних мањина на образовање у Војводини од 1974-2004”, 

Европски годишњак о мањинским питањима бр, 9, EURAC Research and European Centre for Minority Issues 

5 
Вујић Александра (2009). “Право пропадника националних мањина на образовање у Војводини од 1974. до 2004. 

године”, Педагошка стварност 7-8, Нови Сад 

6 
Vujic Aleksandra (2010). “National Councils for National Minorities and Education” in “Competencies of National Councils 

of National Minorities – Manual for National Councils of National Minorities”, by OSCE, Mission in Serbia  

7 
Vujic Aleksandra (2011). “Education of Persons Belonging to Hungarian, Slovak, Rumanian and Ruthenian National 

Minority in Voivodina since 1974”, Pedagogical Institute of Vojvodina, 2011  

8 

Vujic Aleksandra (2005). “Vojvodina and challenges of interculturalism – Case study: Alternative Report on the 

Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities”, in book: Essays on regionalization 

2, Seeking regional identity, LDA, Subotica 

9 
Vujic Aleksandra (2005). Country Report on Serbia and Montenegro: “Access to Education, Training and Employment of 

Ethnic Minorities in the Countries of Western Balkans” 

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: - 
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усавршавања 

- 2017: PCM-модул 1 – Планирање EU пројеката и 

логичке матрице (LFA), EU Пројекти, Београд, Србија 

- 2017: PCM-модул 2 – EU Апликациони формулар и 

буџет, EU Пројекти, Београд, Србија 

- 2015: Ефективно писање за Савет Европе-Moдул 1: 

Ефективно писање: стратегије и принципи и Moдул 

2B – Писање извештаја и предлога (фокусирајући се 

на писмене захтеве Савета Европе), Комонвелт учења 

(Commonwealth of Learning) 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2002-данас: директор, Војвођански центар за људска права, Нови Сад  

- 2019-2020: пројектни менаџер, Центар за регионализам, Нови Сад  

- 2014-2016: пројектни координатор, Канцеларија Савета Европе у Београду  
- 2012-2014: национални консултант, Савет Европе, Стразбур, Француска  
- независни експерт Савета Европе (pool of experts) за анти-дискриминацију и ромска питања у Србији, Црној Гори 

и Македонији  

- предавач и тренер на бројним семинарима посвећеним правима припадника националних мањина у Србији и 

региону.  

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- 2013-данас: Coalition for RECOM - Regional Commission Tasked with Establishing the Facts about All Victims of War 

Crimes and Other Serious Human Rights Violations Committed on the Territory of the Former Yugoslavia in the period 

from 1991-200 

- 2004-данас: Network of Committees for Human Rights in Serbia (CHRIS) 

- 2004-данас: Canadian Human Rights Foundation, Montreal, Canada 

- 2000-данас: Minority Rights Group International (MRG), London, UK 

страни језици: 

- енглески, напредни 

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

име и презиме  Ела Н. Вукмировић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа – Интернационални центар 

за професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура 2009 
Екномски факултет, Бања Лука 

Универзитет у Бања Луци 
економија 

специјализација - - - 

диплома 2004 
Економски факултет, Суботица 

Универзитет у Новом Саду 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 пем-06 Основи економије предавања 
ИТ 

ПЕМ 
осс 

2 
пем-изб-04-

фб 
Управљање финансијама предавања 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

3 
пем-изб-09-

фб 
Благајничко и електронско пословање предавања 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

4 рад-изб-02-а Менаџмент људских ресурса у здравству предавања ПЕМ осс 

5 
пем-мод-01-

фб 
Економика предузећа предавања ПЕМ осс 

6 
пем-мод-06-

фб 
Основи макроекономије предавања ПЕМ осс 

7 
пем-мод-13-

фб 

Основи микроекономије и методе 

економских анализа, анализа пословања и 

биланса 

предавања ПЕМ осс 

8 
пем-мод-15-

фб 
Међународна економија и финансије предавања ПЕМ осс 

9 
пем-изб-05-

фб 
Управљање ризицима предавања ПЕМ осс 

репрезентативне референце 

1 
Vukmirović, E. (2021). "Poslovanje u periodu pandemije - izazovi i šanse", Zbornik radova i okrugli sto, Institut ekonomskih 

nauka. 

2 
Vukmirović, E. (2021). The Role of International Marketing in the Improvement of Economic Cooperation Between the 

Countries of the Western Balkans in Crisis Period. Zbornik radova, konferenciju Ekonbiz. 

3 Vukmirović, N., Vukmirović, E. (2009). Izlazak iz začaranog kruga siromaštva. In store Trade magazine, broj 9/10. 

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: 

- 2021-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, предавач 

- 2020-2021: British International School, Београд, лиценцирани асистент у настави 

- 2017-2020: Tutor ABC, наставник 

- 2015-2017: Karma Luxury Resorts, Атина, Грчка, пројект менаџер и вођа административног тима 

- 2012-2013: NGO G.A.A.E.C., Атина и Крит, Грчка, асистент на пројекту и координатор програма едукације 

- 2004-2012: Water Supply Company, Бања Лука, Босна и Херцеговина, сениор економски аналитичар 

- 2006-2007: Центар за промоцију ЕУ стандарда, Бања Лука, Босна и Херцеговина, сарадник у настави 

- Berlitz Summer Camp, Београд, стручни сарадник 

- Friedrich Ebert Foundation, асистент на пројекту 

- University of Michigen- сертификат о нивоу C1 

признања: 

https://www.ien.bg.ac.rs/sr/zbornik-radova-i-okrugli-sto-poslovanje-u-periodu-pandemije--izazovi-i-sanse/
https://www.ien.bg.ac.rs/sr/zbornik-radova-i-okrugli-sto-poslovanje-u-periodu-pandemije--izazovi-i-sanse/
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- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- грчки, 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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
зн-енг-изб-

03-а 
Менаџмент људских ресурса у здравству предавања 

ЗН 

ЛАБ 
осс 

2 фт-06 Вештине пословне комуникације предавања 
ФТ 

ПЕМ 
осс 

3 пем-01 Основи менаџмента  предавања 
ИТ 

ПЕМ 
осс 

4 пем-02 Основи предузетништва  предавања ПЕМ осс 

5 мсс мнгз-01 Основи менаџмента предавања мсс МНГЗ мсс 

6 мсс мнгз-04 
Стратегијски менаџмент и пословно 

планирање 
предавања мсс МНГЗ мсс 

7 мсс мнгз-10 Контрола квалитета 2 предавања 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

8 
мсс мнгз-

изб-03-а 
Организација времена предавања 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

репрезентативне референце 

1 

Veljković, S., Nešić, A., Dudić, B., Greguš, M., Delić, M., Meško, M. (2020). Emotional intelligence of engineering students 

as basis for more successful learning process for industry 4.0. Mathematics. 8(8), 1-9; ISSN 2227-7390. DOI 

10.3390/math8081321. M21a 

2 

Melović B., Ćirović D., Vulić T. B., Dudić B., Gubiniova K. (2020). Attracting Green Consumers as a Basis for Creating 

Sustainable Marketing Strategy on the Organic Market-Relevance for Sustainable Agriculture Business Development. Foods, 

9(11), 1-25. ISSN 2304-8158. DOI: 10.3390/foods9111552. M21 

3 

Melović B., Ćirović D., Dudić B., Vulić T. B., Gregus M. (2020). The Analysis of Marketing Factors Influencing Consumers’ 

Preferences and Acceptance of Organic Food Products—Recommendations for the Optimization of the Offer in a Developing 

Market. Foods, 9(3), 1-25. ISSN 2304-8158. DOI 10.3390/foods9030259. M21 

4 

Melović, B., Stojanović, A.J., Vulić, T.B., Dudić, B., Benova, E. (2020). The Impact of Online Media on Parents' Attitudes 

toward Vaccination of Children-Social Marketing and Public Health. International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 17(16), 1-27; ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17165816. M21 

5 

Dudić, B., Smolen, J., Kovac, P., Savković, B., Dudić, Z. (2020). Electricity Usage Efficiency and Electricity Demand 

Modeling in the Case of Germany and the. Applied Sciences. - Basel: 10(7), 1-12. ISSN 2076-3417. 

DOI: 10.3390/app10072291. M22 

6 

Radovanov, B., Dudić, B., Gregus, M., Horvat, A.M., Karović, V. (2020). Using a Two-Stage DEA Model to Measure 

Tourism Potentials of EU Countries and Western Balkan Countries: An Approach to Sustainable Development. 

Sustainability, 12(12), 1-12; ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12124903. M22 

7 

Micković, B., Mijanović, D., Spalević, V., Skatari, G., Dudić, B. (2020). Contribution to the Analysis of Depopulation in 

Rural Areas of the Balkans: Case Study of the Municipality of Niksic, Montenegro. Sustainability, 12(8), 1-23; ISSN 2071-

1050. DOI: 10.3390/su12083328. M22 

8 
Dudić, Z., Dudić, B., Gregus M., Novackova D., Djaković, I. (2020). The Innovativeness and Usage of the Balanced Scorecard 

Model in SMEs. Sustainability, 12(8), 1-22; ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12083221. M22 
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9 

Savkovič, B., Kovač, P., Dudić, B., Greguš, M., Rodić, D., Strbac, B., Ducic, N. (2019). Comparative characteristics of ductile 

iron and austempered ductile iron modeled by neural network. Materials. – Basel, 12(18), 1-16. ISSN 1996-1944. DOI 

10.3390/ma12182864. M21 

10 

Veljković, S., Marić, M., Subotić, M., Dudić, B., Greguš, M. (2019). Family entrepreneurship and personal career preferences 

as the factors of differences in the development of entrepreneurial potential. Sustainability, 1(20), 1-23. ISSN 2071-1050. DOI 

10.3390/su11205693. M22 

11 

Melović, B., Rogić, S., Smolović, J., Dudić, B., Greguš, M. (2019). The impact of sport sponsorship perceptions and attitudes 

on purchasing decision of fans as consumers-relevance for promotion of corporate social responsibility and sustainable 

practices. Sustainability, 11(22), 1-16. ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/su11226389. M22 

12 

Melović, B., Milović, N., Vulić-Backović, T., Dudić, B., Bajzík, P. (2019). Attitudes and perceptions of employees toward 

corporate social responsibility in Western Balkan countries: importance and relevance for sustainable development. 

Sustainability. 11(23), 1-37. ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/su11236763. M22 

13 

Savkovič, B., Kovač, P., Dudić, B., Taricć M., Greguš, M., Rodić, D. (2019). Application of an adaptive "neuro-fuzzy" 

inference system in modeling cutting temperature during hard turning. Applied Sciences. 9(18), 1-13. ISSN 2076-3417. DOI 

10.3390/app9183739. M22 

14 

Nouraein, M., Škatarić, G., Spalević, V., Dudić, B., Greguš, M. (2019). Short-Term Effects of Tillage Intensity and 

Fertilization on Sunflower Yield, Achene Quality, and Soil Physicochemical Properties under Semi-Arid Conditions. Applied 

Sciences. 9(24), 1-14. ISSN 2076-3417. DOI 10.3390/app9245482. M22 

15 
Mirković, V., Dudić, B., Dudić, Z. (2016). 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. M34 

16 
Mirković, V., Dudić, Z., Dudić, B. (2016). Bankarstvo u senci kao potencijalni faktor nestabilnosti finansijskih sistema. Risks 

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

- 2012-2017: Департман за менаџмент, Факултет 

менаџмента, Универзитет Коменског, Братислава, 

Словачка 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, наставник 

- 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  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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-енг-08 

Методологија здравственог образовања и 

промоција здравља (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области 

маркетинга) 

предавања ЗН осс 

2 зн-изб-04-а Маркетинг здравствених установа предавања 

ЗН 

РАД 

ПЕМ 

осс 

3 пем-08 Основи маркетинга предавања ПЕМ осс 

4 пем-мод-10-з Управљање односима са јавношћу предавања ПЕМ осс 

5 ит-изб-02-а Интернет маркетинг предавања ИТ осс 

6 мсс мнгз-09 Управљање односима са јавношћу 2 
предавања 

вежбе 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

7 
мсс мнгз-

изб-02-а 
Маркетинг здравствених установа 

предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

8 мсс мнгз-09 Технике преговарања предавања мсс МНГЗ мсс 

репрезентативне референце 

1 
Đokić, M. (2013). Structural Analysis of International Trade of the Danube Region Countries. Technics Technologies 

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

2 
Đokić, M. (2012). Transition process and foreign direct investment flows in Serbia. Technics Technologies Education 

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

3 
Đokić, M. (2011). Reklamne agencije kao akteri tržišnog komuniciranja. Časopis za Ekonomiju i tržišno komuniciranje EMC 

Review, Banja Luka, str. 278-291. M34 

4 
Đokić, M. (2011). Marketing koncept MSP – implemantacija u okviru EU. Časopis za Ekonomiju i tržišno komuniciranje 

EMC Review, Banja Luka, str. 89-104. M34 

5 
Đokić, M. (2010). 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. M34 

6 

Ђокић, М., Панић, Б., Колев, Д. (2011) 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. M64 

7 
Đokić, M. (2011). The investment environment and foreign direct investment flows in Serbia. Međunarodni naučni skup ES-

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

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

M47 

9 
Đokić, M. (2008). El blanco y negro en los videoclips, La investigación en comunicación gráfica - zbornik, ed. Angiroda, 

Barselona. M34 

10 
Đokić, M. (2007). Creative Briefing in Advertising Agencies: a Qualitative Approach to the Spanish Case. Journal of 

communication studies Zer, EHU (Universidad de Pais Vasco) 23. 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  Милан С. Ђуровић 

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 2021. год.  

ужа стручна, односно уметничка област економија  
академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021  
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд  
економија  

докторат 2010  
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, нови 

Сад, Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
економија  

магистратура 2007  
Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница 

Карић“, Универзитет „Браћа Карић“, Београд  
менаџмент у трговини  

специјализација - - - 

диплома  2005  
Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница 

Карић“, Универзитет „Браћа Карић“, Београд  
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-енг-25 Контрола квалитета предавања ЗН осс 

2 ит-19 
Функционална спецификација и 

документација 
предавања ИТ осс 

3 
мсс мнгз-

изб-06-б 

Истраживање, истраживачке методе и 

статистика 
вежбе 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

репрезентативне референце 

1 
Иваниш, М., Ђуровић, М., Иваниш, С. (2014). Банкарска гаранција и stand-by акредитив као средство обезбеђења у 

банкарском пословању, Правно економски погледи. 

2 
Ђуровић,  М., Ковачевић, М. (2014). Економски и правни ефекти електронског новца у банкарству, Право-теорија и  

пракса. 

3 
Ђуровић, С., Ђуровић,  М. (2012). Стратегија Европске уније у решавању дужничке кризе у земљама еврозоне, Војно  

дело, 64, 3, стр. 60-74  

4 
Ђуровић, М., Ђуровић, С. (2011). Банкарство – банкарско пословање и платни промет, Факултет за економију и 

инжењерски менаџмент, Нови Сад  

5 
Ђуровић, М., Мутибарић, Ј. (2011). Микроекономски фактори у функцији настанка берзанских осцилација, Часопис 

за економију и тржишне комуникације, година I, број 2, стр. 212-223. 

6 Ђуровић, М., Ђуровић, С. (2010). ,,Банкарство,,, Универзитет Привредна академија Нови Сад  

7 
Ђуровић, С., Ђуровић,  М. (2010). Утицај менаџмента на управљање ризицима и светска економска криза, Зборник  

радова, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, 3, 5, стр. 42-55. 

8 
Ђуровић,  М. (2010). Трансформација финансијских  институција  у Србији по стандардима Европске уније, 

Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2010.  

9 
Ђуровић, М. (2009). ,,Institutional determinants of investment-cаsh flow sensities in transition economies, 14th Dubrovnik 

Economic Conference Symposium  

10 
Ђуровић, С., Ђуровић, М., Ђуровић, Ј. (2009). Берзе, берзанско пословање и хартије од вредности, Привредна 

академија, Нови Сад  

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: 

- 2008-2020: Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Привредна академија у Новом Саду  

- 2007: Societe General bank, retail backoffice, послови контакта са привредом  

- 2000-2007: ZTR “Swim Co”, руководилац-комерцијалиста  
признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- -  

страни језици: 

- енглески, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Марко М. Иваниш 

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 2021. год.  
ужа стручна, односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија  

докторат 1992 
Правни факултет, Београд 

Универзитет у Београду  
правно-економске науке  

магистратура 1985  
Правни факултет, Београд 

Универзитет у Београду  

друштвено-економске 

науке  

специјализација - - - 

диплома  1981 
Економски факултет, Београд 

Универзитет у Београду  
економија  

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
фт-изб-

04-г 
Основи статистике предавања 

РАД 

ПЕМ 
осс 

2 пем-06 Основи економије 
предавања 

вежбе 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

3 
пем-мод-

07-з 

Буџетирање установе и основе јавних набавки 

у здравству 
предавања ПЕМ осс 

4 
ит-изб-

01-а 
Управљање ИТ производом предавања ИТ осс 

5 мсс зн-01 
Истраживање, истраживачке методе и 

статистика 
предавања 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

6 
мсс мнгз-

06 
Менаџмент људских ресурса у здравству предавања 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

репрезентативне референце 

1 

Ivaniš, M., Ožegović, L. (2017). Altman's Z-score model of analysis, Internacional Scientific Meeting Inovaeducation, 

Tematic proceedings, ISBN 978-86-87619-84-5, Faculty of economics and engineering management, Novi Sad, May 2017, 

Serbia, str. 189-204. M14  

2 

Ožegović, L., Ivaniš, M. (2017). Efficient management of communications – the need of modern business organizations, 

Interdisciplinary Management Research XIII, Tematic proceedings, ISSN 1847-0408, Josip Juraj Strossmayer University of 

Osijek, Faculty of Economics in Osijek, May 2017, Opatija 2017, str. 403-417. М23  

3 

Paunović, G., Soleša, D., Ivaniš, M. (2017). Site selection of the construction of the system for the production of pasta in AP 

Vojvodina, Journal Economics of agriculture, The Balkan Scientific Association of Agrarian Economics and Institute of 

Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, (Рад прихваћен за објављивање). М24  

4 

Ivaniš, M., Ožegović, L., Filipović, L. (2017). Liquidity management by financial indicators, VII International Symposium 

„Engineering Management and Competitiveness“ 2017, Tehnical faculty „Mihajlo Pupin“,University of Novi Sad, Zrenjanin 

15-16th June 2017, Zrenjanin, Serbia, (zbornik radova, str. 231-236.) М33  

5 

Стојсављевић, М., Иваниш, М., Вапа-Танкосић, Ј. (2017). Органска пољопривредна производња у Европској унији и 

транзиционим економијама у функцији заштите животне срединe, часопис „Ecologica“ бр. 85/2017, Београд, Научно-

стручно Друштво за заштиту животне средине„Ecologica“ Београд, стр. 5-11. М51  

6 

Ožegović, L, Ivaniš, M., Pavlović, N. (2016). Entrepreneurial development goals of power business in Serbia, 

Interdisciplinary Management Research XII, Tematic proceedings, ISSN 1847-0408, Josip Juraj Strossmayer University of 

Osijek, Faculty of Economics in Osijek, May 2016, Opatija 2016, str. 274-284. М23  

7 

Žarković, N., Ivaniš, M. (2014). Crop insurance as support to rural development in the Republic of Serbia, Internacional 

Scientific Meeting Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization 

within the Danube region – preservation of rural values, Tematic proceedings, ISBN 978-86-6269-026-5, Institute оф 

Agricultural Economics, Belgrade, June 2014, str. 461-478. M14  

8 

Grujčić, Ž., Ćoćkalo, D., Stanković, M., Ivaniš, M., Sajfert, D., Đorđević, D. (2014). Using Dea metthod to avaluate the 

efficiency of Serbian mechanical engineering secondary schools, Jokull Journal, Vol. 64, No 3/2014, ISSN 0449-0576, 

Reykjavik, Iceland, str. 142-154. М23  

9 
Nikolić, V., Ivaniš, M. (2013). Possibility of integrated rural municipality of Rekovac, Internacional Scientific Meeting 

Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube 
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region preservation of rural values, Tematic proceedings, ISBN 978-86-6269-026-5, Institute of Agricultural Economics, 

Belgrade, 2013, str. 711-728. M14  

10 

Radojković, D., Sajfert, Z., Ivaniš, M., Stanojević, G., Simić, M. (2013). Marketing in postal traffic, Metalurgia International 

No 4/2013, ISSN 1582-2214, Romanina Metallurgical Fondation, Scientific Publishing House, Bucharest, Romania, str. 307-

311. М23  

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 49 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2012-2021: Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна Академија у Новом Саду, 

ванредни професор  

- 2012: Висока школа за рачуноводство и берзанско пословање, професор струковних студија  

- 2002-2011: Универзитет Сингидунум у Београду, Пословни факултет, ванредни професор  

- 2001-2002: Предузеће за ревизију и консалтинг „Станишић аудит“, Београд, извршни директор за консалтинг 

послове  

- 1997-2001: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину „Хектор“, Инђија, финансијски директор  

- 1994-1997: Друштвено предузеће „Срем“ Фабрика намештаја, Инђија, заменик генералног директора  

- 1985-1994: Предузеће за међународну трговину „Генералекспорт“ (Генекс), Београд, Руководилац одељења увоза-

извоза  

- ментор у више од 100 дипломских радова из области финансија и банкарства, 2 магистарска рада, 12 мастер радова 

и 2 докторске дисертације  

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- члан Савета Универзитета Сингидунум у Београду (један мандат)  

- члан Комисије за контролу квалитета Универзитета Сингидунум;  

- Члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Београд;  

- члан Друштва економиста, Београд;  

- члан Научног друштва за право и економију, Београд;  

- члан Удружења сталних судских вештака „Војводина“ у Новом Саду;  

- члан уредништва стручног часописа „Ревизор“, Београд; ИССН 1450-77005, (члан уредништва 15 година у 

континуитету).  

- члан уредништва стручног часописа „Спољнотрговински саветник“, Београд, ИССН 1451-1215, (члан уредништва 

био 5 година);  

- члан редакције часописа „Финансије, банкарство, ревизија, осигурање“, Београд, ИССН 1820-0702, (члан 

уредништва био 4 године);  

- члан уредништва и одговорни уредник часописа Економија – теорија и пракса, ИССН 2217-5458.  

- члан редакције часописа Правно-економски погледи, Београд, ИССН 2217-4176, (члан уредништва од 2012. 

године и даље  

страни језици: 

- енглески, средњи 

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

име и презиме  Драган Р. Иванишевић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа – Интернационални центар 

за професионалне студије, Београд 
економија 

докторат 2015 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

агроекономија, 

агроменаџмент 

магистратура 2010 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

агроекономија, 

агроменаџмент 

специјализација - - - 

диплома 1990 
Економски факултет, Суботица 

Универзитет у Новом Саду 
маркетинг 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
пем-мод-09-

фб 
Теорије цена предавања ПЕМ осс 

2 
пем-мод-10-

фб 

Истраживање тржишта и развој банкарског 

производа 
предавања ПЕМ осс 

3 
пем-мод-16-

фб 
Финансијска тржишта и институције предавања ПЕМ осс 

4 
пем-изб-04-

фб 
Управљање финансијама предавања 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

5 
пем-изб-05-

фб 
Управљање ризицима предавања ПЕМ мсс 

6 пем-мод-07-з 
Буџетирање установе и основе јавних 

набавки у здравству 
предавања ПЕМ мсс 

7 ит-изб-05-б Финансијска тржишта и институције предавања 
ИТ 

ПЕМ 
осс 

8 мсс мнгз-01 Основи менаџмента предавања мсс МНГЗ мсс 

репрезентативне референце 

1 

Puvača, N., Brkić, I., Jahić, M., Roljević-Nikolić, S., Radović, G., Ivanišević, D., Đokić, M., Bošković, D., Ilić, D., Brkanlić, 

S., Prodanović, R. (2020). The Effect of Using Natural or Biotic Dietary Supplements in Poultry Nutrition on the Effectiveness 

of Meat Production. Sustainability, 12, 4373. М22 

2 
Филиповић, Ј., Кошутић, М., Филиповић, В., Иванишевић, Д., Вујачић, В. (2020). Функционална храна у функцији 

унапређења исхране и развоја туризма. Економија-теорија и пракса, ISSN: 2217-5458, Vol. 13, No. 3, Стр. 1 – 10. M52 

3 

Новковић, Н., Филиповић, Ј., Вукелић, Н., Филиповић, В., Вучуровић-Васић, В., Иванишевић, Д. (2020) Здраствени 

и економски аспекту производње и прераде спелте у АП Војводини. Економија-теорије и праксе, ISSN: 2217-5458 Vol. 

13, No. 1, стр. 62-74, UDK 633.11(497.113), Издавач: Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. 

M52 

4 

Tashla, T., Puvača, N., Ljubojević-Pelić, D., Prodanović, R., Ignjatijević, S., Bošković, J., Ivanišević, D., Jahić, M., 

Mahmoud, O., Giannenas, I., Lević, J. (2019). Dietary medicinal plants enhance the chemical composition and quality of 

broiler chicken meat. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 70 (4); 1823-1832. M23 

5 

Novković, N., Mutavdžić, B., Vukelić, N., Drinić, Lj., Ivanišević, D. (2019). Analysis And Prediction Of Wheat And Maize 

Prices, International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies INOPTEP and National Conference 

Processing and Energy in Agriculture PTEP (6 ; Kladovo), str. 68-71, ISBN 978-86-7520-458-9. M33 

6 

Новковић, Н., Мутавџић, Б., Иванишевић, Д., Вукелић, Н., Дринић, Љ. (2019). Models for Forecasting the Price of 

Wheat and Maize in Serbia, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP ISSN: 1450-5029, Vol. 23, No. 

3, Стр. 138 – 141. M51 

7 
Sabljak, V., Prodanović, R., Ožegović, L., Đurić, K., Ivanišević, D. (2019). Effectiveness in the production of seed maize per 

different way of detasseling. Annals of Agronomy, 43 (2); 101-108. M51 

8 

Prodanović, R., Ivanišević, D., Bošković, J. (2018). Application of production function in improving managerial decisions on 

agricultural holdings, Innovation, ICT and Education for the Next Generation "/" (2 ; Novi Sad), Vol. 2, Str. 354-368, UDK 

37:004.738.5(082), ISBN 978-86-87619-89-0, Izdavač: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. M33 
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9 

Sabljak, V., Prodanović, R., Ozegović, L., Ivanišević, D. (2018). Labor Productivity in the Production of Seed Corn per 

Different Way of Detasseling, 7th International Symposium on Agricultural Sciences „AgroRes 2018“, February the 28th - 

March the 2nd, Banja Luka, Republic of Srpska - Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts; pp. 70, Publisher: University 

of Banja Luka, Eds. Gordana Rokvić, UDC: 631(048.3)(0.034.2) ISBN: 978-99938-93-45-5. M34 

10 
Ivanišević, D., Mutavdžić, B., Novković, N., Vukelić, N. (2015). Analysis and prediction of tomato price in Serbia. Economics 

of agriculture, 62 (4); ISSN: 0352-3462, 951 – 961. M24 

11 
Иванишевић, Д. (2015). Предвиђање производно-економских параметара у повртарству Србије, Докторска 

Дисертација, Пољопривредни факултет у Новом Саду. M71 

12 

Mutavdžić, B., Novković, N., Ivanišević, D. (2010). Predviđanje pariteta cena osnovnih ratarskih proizvoda. U: Prvi naučni 

simpozijum agronoma sa međunarodnim "AGROSYM Jahorina 2010", Zbornik, str. 176-182, Jahorina, decembar 2010. 

godine ISBN 978-99938-670-4-3, COBISS:BH-ID 1824024. M33 

13 
Иванишевић, Д. (2010). Менаџмент логистике репроматеријала у пољопривреди, Магистарски рад, Пољопривредни 

факултет у Новом Саду. M72 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 13 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2021-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд,  

- професор струковних студија 

- 2016-2021: доцент, ФИМЕК, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

- 2017: декан и предавач на Универзитету Слобомир, Бијељина, на Факултету за економију и менаџмент „ФЕМ“ 

- 1999-2013: директор представништва за Војводину, ECO TRADE BG, Ниш 

- 1994-1999: директор, Santex-commerce, Нови Сад 

- 1990-1994: финансијски директор, MITEX – Стара Моравица 

- 1989-1990: студент продекан, Економски факултет Суботица 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- мађарски, напредни 
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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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-01-в Специјализовани енглески језик 1 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-02-в Специјализовани енглески језик 2 предавања 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

3 зн-изб-05-д Пословни енглески језик предавања 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

репрезентативне референце 

1 
Марковић, М., Радоман, М. (2010). Двојезични енглеско-српски речник спортских термина. Спорт Монт, бр. 23-

24/8, стр.70-75, Монтенегроспорт, Подгорица. 

2 
Марковић, М. (2009). Творба речи у енглеском језику: афиксација. Педагошка стварност, вол.55, бр. 1-2, стр.125-

130, Савез педагошких друштава Војводине. М53 

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

Суботица. М53 

4 
Марковић, М. (2008). Двојезични енглеско-српски речник економских термина. Школа бизниса бр. 1/08, Висока 

пословна школа струковних студија, Нови Сад. М53 

5 
Марковић, М. (2008). Англицизми: економска терминологија српског језика. Школа бизниса бр. 2/08, Висока 

пословна школа струковних студија, Нови Сад. М53 

6 
Марковић, М. (2008). Српски језик у фиоци. Педагошка стварност 54, 747-752, Савез педагошких друштава 

Војводине. М53 

7 
Марковић, М. (2008). Нове композиције у економској терминологији на енглеском језику, Школа бизниса бр. 4/08, 

Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад. М53 

8 
Марковић, М. (2007). Српски у контакту са енглеским, Школа бизниса 4, Висока посл. школа струк. студија, Нови 

Сад. 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 
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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: 

- - 

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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
пем-изб-07-

фб 
Пословни немачки језик 

предавања, 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-01-в Специјализовани немачки језик 1 вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ПЕМ 

осс 

3 зн-изб-02-в Специјализовани немачки језик 2 вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ПЕМ 

осс 

репрезентативне референце 

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

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

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

4 
Jakšić, T. (2018). Lastenheft Halbautomat Rotationsschweißen V2x, prevod sa nemackog jezika na engleski jezik, Contitech 

Fluid Serbia doo. (prevod) 

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

- - 
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чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Deutsche Gesellschaft fur die Suggestopadisches Lernen, Deutschland 

- International Deutschlehrerverband, Jena 

- Удружење сталних судских преводиоца Србије 

страни језици: 

- 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  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) 

страни језици 

докторат - - - 

магистратура 2006 
Факултет за менаџмент, Нови Сад 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 ит-05 Специјализовани енглески језик 1 вежбе 

ЗН 

ЛАБ 

ИТ 

осс 

репрезентативне референце 

1 

Јокановић, В. (2007). 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. М64 

2 Jokanovic, V. (2005). Test Your Basic English, praktikum, Viša poslovna škola, Blace. М43 

3 Jokanović, V. (2003). Prevod rezimea, Praxis Medica, Medicinski fakultet, Priština, Univerzitet u Prištini. 

4 Jokanović, V. (2002). Prevod rezimea, Praxis Medica, Medicinski fakultet, Priština, Univerzitet u Prištini. 

5 Jokanović, V. (2001). Prevod rezimea, Praxis Medica, Medicinski fakultet, Priština, Univerzitet u Prištini. 

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  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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
рад-23 

 

Основе информационо-комуникационих 

технологија 
предавања 

ЗН 

ФТ 

РАД 

осс 

2 
пем-изб-

01-фб 
 

Пословна информатика предавања ПЕМ осс 

3 ит-02 Алгоритми и структуре података предавања ИТ осс 

4 ит-06 Развој корисничког интерфаце-а предавања ИТ осс 

5 ит-10 Напредно програмирање предавања ИТ осс 

6 ит-11 Базе података предавања ИТ осс 

7 ит-07 Унапређење корисничког искуства (UX) предавања ИТ осс 

8 ит-изб-04-б Пословна информатика предавања ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
Cena, F., Likavec, S., Lombardi, I., Picardi, C. (2016). Should I Stay or Should I Go? Improving Event Recommendation in 

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

2 

Likavec, S., Osborne, F., Cena, F. (2015). 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. M23 

3 

Cena, F., Likavec, S., Rapp, A. (2015). 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. M23 

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

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

5 
Cena, F., Likavec, S., Osborne, F. (2013). Anisotropic propagation of user interests in ontology-based user models, 

Information Sciences, 250, New York, USA. M23 

6 
Likavec, S., Lescanne, P. (2012). On semantics of a term calculus for classical logic. Publications de l'Institut Mathematique, 

92(106), New York, USA. M23 

7 
Santo, J. E., Ivetić, J., Likavec, S. (2012). Characterising strongly normalising intuitionistic terms. Fundamenta Informaticae, 

121(1-4), New York, USA. M23 

8 
Likavec, S., Lescanne, P. (2006). On untyped Curien-Herbelin calculus, Proceedings of the 1st Workshop on Classical Logic 

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

9 
Bettini, L., Bono, V., Likavec, S. (2005). Safe and Flexible Objects with Subtyping, Journal of Object Technology, JOT 

4(10), New York, USA. M23 

10 
Dezani, M., Ghilezan, S., Likavec, S. (2004). Behavioural inverse limit models, Theoretical Computer Science, 316 (1-3), 

New York, USA. 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  

- 2002: Универзитет у Оксфорду, Енглеска  
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- 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 наставника и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Биљана Д. Лукић 

звање предавач ван радног односа 

назив институције у којој наставник 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 

 
годи

на 
институција област 

избор у звање 2016 
Висока струковна школа – Интернационални 

центар за професионалне студије, Београд 
економија 

докторат -  -  - 

магистратура 2010 

Фаркултет за економију и инжењерски 

менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна 

академија у Новом Саду 

пословна економија и финансије 

специјализација - - - 

диплома 2009 Универзитет Сингидунум, Београд ревизија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 

врста 

студија 

1 пем-08 Основи маркетинга 
предавања 

вежбе 
ПЕМ осс 

2 
пем-мод-

08-фб 

Национална економија и банкарско тржисте 

Србије 
вежбе ПЕМ осс 

3 
пем-мод-

16-фб 
Финансијска тржишта и институције вежбе 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

4 
пем-изб-

04-фб 
Управљање финансијама вежбе 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

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. М53 

9 
Панић Б.: Буџетирање маркетиншких и сличних активности, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови 

Сад, 2010. М34 

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

Власинско језеро, 2010. 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 

остале радне активности: 

- 2021-данас: предавач ван р.о., Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, 

Београд 

- 2016-2020: сарадник у настави, Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, 

Београд 

- 2015: сарадник у настави, Универзитет Апеирон, Бања Лука, БиХ. 

- 2009: сарадник у настави, Висока струковна школа тржишних комуникација, Београд. 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 
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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  Душан Љ. Љубичић 

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 1983. год. 

ужа стручна, односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2015 

Академија пословних струковних студија, Београд 

(бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

информациони системи и 

технологије 

докторат 2015 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
организационе науке 

магистратура 2001 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
организационе науке 

специјализација - - - 

диплома 1996 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
организација рада 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 ит-06 Развој корисничког интерфејса предавања ИТ осс 

2 ит-18 Унапређење корисничког искуства (UX) предавања ИТ осс 

3 ит-изб-02-а Управљање ИТ производом предавања ИЗ осс 

4 
пем-изб-01-

фб 
Пословна информатика вежбе 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

репрезентативне референце 

1 
Љубичић, Д., Стојановић, А., (2016). ''Утицај инфромационих система на развој електронског пословања'', Економски 

сигнали, Висока економска школа струковних студија, Лепосавић, 2016. Рад је прихваћен за објављивање. М51  

2 
Љубичић, Д., Фрањић, А., Давидовац З. (2016). Информационе и комуникационе технологије. Београд: БПШ – ВШСС. 

ISBN 978-86-7169-449-0; COBISS.SR-ID 226647564. 

3 
Љубичић, Д., (2014). Has Internet Changed Anything in Advertising?. Management, Publisher Faculty of Organizational 

Sciences – Belgrade, 2014/72 UDC: 004.738.5:659.1 DOI: 10.7595/management.fon.2014.0020 

4 
Љубичић, Д., Фрањић, А. (2014). Рачунарске мреже. Београд: БПШ – ВШСС. ISBN 978-86-7169-227-9; COBISS.SR-ID 

206229004. 

5 
Љубичић, Д., Фрањић, А., Давидовац З. (2016). Excel 2010. Београд: БПШ – ВШСС. ISBN 978-86-7169-448-3; 

COBISS.SR-ID 226607372 

6 
Љубичић, Д., Фрањић, А. (2015). Табеларне калкулације. Београд: БПШ – ВШСС ISBN 978-86-7169-345-5; COBISS.SR-

ID 215632652 

7 
Љубичић, Д., Фрањић, А., Давидовац, З. (2011). Обрада текста. Београд: БПШ – ВШСС ISBN 978-86-7169-367-7; 

COBISS.SR-ID 148064268 

8 
Љубичић, Д., Фрањић, А. (2011). Основе информационих технологија. Београд: БПШ – ВШСС ISBN 978-86-7169-158-

1; COBISS.SR-ID 147985932 

9 
Љубичић, Д., Фрањић, А. (2011). Употреба рачунара и рад са датотекама. Београд: БПШ – ВШСС ISBN 978-86-7169-

159-8; COBISS.SR-ID 148026124 

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 
- Microsoft User Specialista (MOUS), Microsoft 

Certifiied Professional (MCP) 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 1983-данас: Академија пословних струковних студија Београд (бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

- учествовао у изради 12 информационих система на различитим позицијама – руководилац пројекта, пројектант и 

програмер. 

- аутор 7 наставних планова и програма у Центру за перманентно образовање Нуклеарног института „Винча“. 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 
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- - 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Душан С. Марковић 

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 2004. год.  

ужа стручна, односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2015 БПШ – ВШСС 
информациони системи и 

технологије 

докторат 2015 Београдска банкарска академиjа, Београд економске науке 

магистратура 1998 
Машински факултет, Београд 

Универзитет у Београду 
примењена механика 

специјализација - - - 

диплома 1984 
Машински факултет, Београд 

Универзитет у Београду 
производни системи 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 ит-01 Основи програмирања предавања ИТ осс 

2 ит-изб-03-а Развој мобилних апликација предавања ИТ осс 

3 ит-изб-05-а Контрола квалитета апликација (QА) предавања ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
Marković, Д. (2015). A new virtual team competence defining model. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol 28, 

No. 1, 1034-1045, DOI: 10.1080/1331677X.2015.1100840 pp. 1034–1045. 

2 

Marković, D. (2014). Measuring professional competencies of virtual teams: fuzzy-logic based model. The IPSI BgD 

Transactions on Advanced Research. ISSN 1820-4511, vol. 10, br. 2. 

http://vipsi.org/ipsi/journals/journals/papers/tar/2014july/01.pdf. [COBISS.SR-ID 512254818] 

3 

Marković, D. (2013). Variuos Communication Modalities in Organizations with Focus on Virtual Firms. Advance in 

international psyhology: research approaches and personal dispositions, socialization processes and organizational behavior 

(chapter in the book), Kassel university press Gmbh c/o VUZF University-Sofia (2013) ISBN print: 978-3-86219-454-4 ISBN 

online: 978-3-86219-455-1, pp. 330–343, 

4 
Markovic, D. (2012). The Impact of Virtual Culture on Effective Communication In Virtual Organizations. Metalurgia 

International Vol. XVII, No. 10 ISSN 1582-2214, pp. 172–176. 

5 

Marković, D. (2013). Development of Enterpreneurial Competences through e-Learning: An Evidence of Serbia and Turkey. 

Enterpreneurship, Finance and Education in the Digital Age (chapter in book), Lap Lambert Avademic Publishing. ISBN: 

978-3-659-41255-4, pp. 291–324. 

6 

Markovic, D. (2012). E‐Learning in Business and Entrepreneurship: An Evidence of Serbia, Iran and India, International 

Conference Employment, Education and Enterpreneurship, 12-14 December 2012 Belgrade Serbia, VOLUME 1 Education, 

pp. 13–32 ISBN 978-86-6069-083-0 COBISS.SR-ID 195392780 

7 
Marković, D. (2014). Virtual Organizations and Motivational Business Management. Publ. Alma Mater Europaea - Evropski 

centar, Maribor, Slovenia & Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia (2014) ISBN – 978-961-93493-7-3 (monografija). 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 2 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- МСТ – Микрософт сертификовани тренер за SQL 

Server 2008 - Београд 2011 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2004-данас: Академија пословних струковних студија Београд (бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

- 2007: Изабран за предавача АКАМАИ универзитета Хаваи USA, из предмета Базе података 

признања: 

- 2009: Награда Дискоболос ЈИСА удружење за освојено прво место са радом Пословна интелигенција као алат за 

мерење процеса - реализован је пројекат обраде података из трансакционе базе Студентских сервиса која садржи 

податке о студијама из последњих 14 година. 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- 2011: Члан уређивачког одбора часописа International review ЕЕЕ ISSN 2217-9739. 

- 2010: Члан уређивачког одбора часописа Journal of Women’s Entrepreneurship and Education Twice a Year Scientific 

Journal UDK 005.64:37:316.344.5 COBISS.SR-ID 157987852 PUBLISHER Institute of Economic Sciences 12 Zmaj 

Jovina str. 11000 Belgrade, Serbia 
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страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Сузана Р. Марковић 

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 2015. год.  

ужа стручна, односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2015 
Висока пословна школа струковних студија - 

Блаце 

рачунарство и 

информатика 

докторат 2011 
Електротехнички факултет, Београд 

Универзитет у Београду електротехника 

магистратура 2005 
Електротехнички факултет, Београд 

Универзитет у Београду рачунарске науке 

специјализација - - - 

диплома 1994 
Електротехнички факултет, Приштина 

Универзитет у Приштини 

телекомуникације и 

информатика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив 

студијског 

програма 

врста студија 

1 ит-15 Фронт енд програмирање -Јавасцрипт предавања ИТ осс 

2 ит-21 Развој и примена API-ја предавања ИТ осс 

3 
ит-изб-01-

а 
Интернет маркетинг предавања ИТ осс 

4 
ит-изб-05-

а 
Контрола квалитета апликација (QА) вежбе ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
S. Markovic (2015). Modeling of Adaptive System for Distance Learning with an Emphasis on Student Profile, Progress 

in Education. Volume 34, Nova Science Publishers. М14 

2 
V. Dedić, S. Markovic, V. Kuleto (2012). Learning Styles and Graphical User Interface: Is there any Preference?, The 

New Educational Review, Vol. 28, No. 2. М23 

3 
V. Dedić, S. Markovic (2012). Influence of Learning Styles on Graphical User Interface Preferences for e-Learners, The 

European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL, http://www.eurodl.org/index.php?article=519 

4 
S. Markovic, N. Jovanovic (2011). Learning style as a factor which affects the quality of e-learning, Artificial Intelligence 

Review, Impact Factor: 1.213, DOI 10.1007/s10462-011-9253-7, M22 

5 
S. Markovic, N. Jovanovic, R. Popović (2011). Web Based Distance Learning System with Adaptive Testing Module, 

International Journal of Engineering Education, ISSN: 0949149X , pp. 155-166. М51 

6 

S. Markovic, Z. Jovanović, N. Jovanovic, R. Popović, А. Jevremović (2010). Adaptive Distance Learning and Testing 

System. Computer Applications in Engineering Education, ISSN 1069-4730, Impact Factor: 0.203 Article first published 

online: 29 DEC 2010, DOI: 10.1002/cae.20510 М23 

7 

N. Jovanovic, R. Popovic, S. Markovic, Z. Jovanovic (2010). Web Laboratory for Computer Network, Computer 

Applications in Engineering Education, ISSN 1069-4730, Impact Factor: 0.203, January 2010, Article first published online: 

9 MAR 2010, DOI: 10.1002/cae.20417 М23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 50 и више 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 5 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2008: ECDL инструкторски сертификат  

- 2002, 2003: Инструкторски курс CISCO академије 

- 2002: Microsoft Certified Professional MCP и 

Microsoft system engineer (MCSE) зa Windows 2000 

Server 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Академија пословних струковних студија Београд (бивша Београдска пословна школа - Висока школа 

струковних студија, Београд) 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Рецезент у часопису „Computer Applications in Engineering Education“, „Artficial Intelligance Review“ и на 

конференцији „Телфор“.  
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страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Ивана M. Мартиновић-Барбул 

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 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа – Интернационални центар за  

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат 2019 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 
примењена лингвистика 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2008 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

енглески језик и 

књижевност 

диплома 2007 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

енглески језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 пем-04 Специјализовани енглески језик 1 вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-02-в Специјализовани енглески језик 2 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

3 зн-изб-05-д Пословни енглески језик 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ПЕМ 

осс 

репрезентативне референце 

1 

Мартиновић-Барбул, И. (2018). Наставна јединица за усвајање знања о аспекту читалаца у настави писања у 

енглеском као језику струке заснована на проблемској настави. Педагошка стварност, 2, 111-126. Нови Сад: 

Педагошко друштво Војводине. M53 

2 

Škorić, J., Martinović-Barbul, I. (2018). Cultural Competence and English for Specific Purposes. In Mulalić, М. et al. 

(ed.), Conference proceedings from the Third International Conference on Education, Culture and Identity - The Future of 

Humanities, Education and Creative Industries – ICECI (pp. 242-259). Sarajevo: International University of Sarajevo. M34 

3 
Мартиновић-Барбул, И. (2018). Самоефикасност, проблемска настава и вештина писања. Методички видици, 9, 265-

282. Нови Сад: Филозофски факултет 

4 
Мартиновић-Барбул, И. (2017). Утицај проблемске наставе на стил писања у настави језика струке. Годишњак  

Педагошког факултета у Врању, 8(1), 271-285. Врање: Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу. 

5 
Martinović-Barbul, I. (2016). Problem Based Model for Teaching the Aspect of Style in an ESP Writing Course. ELTA  

Journal, 4(4), 5-25. Belgrade: ELTA – English Language Teachers’ Association. M53 

6 
Мартиновић, И. (2012). Повезаност става према пословној кореспонденцији и учења и вежбања исте у редовној  

настави. Норма, 17(1), 37-44. Сомбор: Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет. 

7 
Мартиновић, И. (2011). Проблемска настава и њен утицај на развијање комуникативних вештина. Иновације у  

настави, 24(2), 41-48. Белграде: Универзитет у Београду, Учитељски факултет. 

8 

Мартиновић, И. (2011). Проблемска настава: имплементација у настави страног језика. У: Д. Точанац & С. Гудурић  

(ур.) Зборник радова са Трећег међународног конгреса примењене лингвистике „Примењена лингвистика данас - 

измеду теорије и праксеˮ 203-218. Нови Сад: Друштво за примењену лингвистику Србије. M34 

9 
Martinović, I. (2008). Engleski poslovni jezik: Case studies u poslovnoj komunikaciji. Pedagoška stvarnost, 54 (7/8), 760-

767. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 
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тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2009: Blended Learning in the Business English 

classroom, Zavod za unapređivanje obrazovanja i 

vaspitanja [Institute for the Promotion of Education and 

Upbringing], Belgrade, Serbia 

- 2008: LCCI Further Certificate for Teachers of Business 

English FTBE, London Chamber of Commerce and 

Industry, http://www.lccieb.com/ 

- 2008: Online Mentor for Business English, DOBA 

Business School, Maribor, Slovenia 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020-данас: преводилац Centar za podučavanje Eduka Centar, Development & Consulting, Нови Сад 

- 2007-2018: наставник страног језика, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, Србија 

- 2005-2007: наставник страног језика, агенција за подучавање деце Playgarden, Нови Сад, Србија 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- ELTA - English Language Teachers’ Association, Belgrade, Serbia  

- Друштво за примењену лингвистику Србије (The Applied Linguistics Association of Serbia, the Faculty of  

- Philosophy), Универзитет у Новом Саду 

страни језици: 

- енглески, напредни  

- француски, средњи 

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

име, средње слово, презиме  Милица М. Масал 

звање предавач ван радног односа 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Центар за привредни консалтинг, Нови Сад, од 2021. 

год. 

ужа стручна, односно уметничка област социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2018 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 
психологија 

диплома 2015 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 
психологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 ит-изб-02-б Вештине пословне комуникације вежбе 
ЗН 

ИТ 
осс 

2 рад-изб-02-а Менаџмент људских ресурса у здравству вежбе ЛАБ осс 

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: 

- 2021-данас: Центар за привредни консалтинг, Нови Сад 

- 2021-данас: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, предавач ван 

радног односа 

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  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 - - - 

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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
пем-мод-12-

фб 
Специјализовани енглески језик 2 

предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

2 лаб-изб-01-б Специјализовани енглески језик 1 вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

3 пем-04 Пословни енглески језик вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

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  Соња Д. Раденковић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Универзитет Унион,од 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 Универзитет Унион, Београд информатика 

докторат 2014 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
софтверско инжењерство 

магистратура 2008 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
организационе науке 

специјализација - - - 

диплома, мастер - - - 

диплома 2005 
Факултет организационих наука, Београд 

Универзитет у Београду 
информациони системи 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-05 
Основи информационо-комуникационих 

технологија 
вежбе ЗН осс 

2 ит-15 Front end програмирање - JavaScript вежбе ИТ осс 

3 ит-21 Развој и примена API-ја вежбе ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
Radenković, S. (2018). Applying intellectual capital in improving agri-industry at Republic of Serbia, Економика 

пољопривреде. 

2 
Раденковић, С. (2018). Примена интелектуалног капитала у унапређењу привреде Републике Србије, Економски 

сигнали, пословни магазин. 

3 
Раденковић, С. (2015). Коришћење нових веб технологија у управљању тренажним процесом, Економски сигнали, 

пословни магазине. 

4 Раденковић, С. (2011). Примена стандарда у развоју система за евалуацију електронског учења, Инфо М. 

5 Radenković, S. (2020). SAWIT - Security Awareness Improvement Tool in the Workplace. Applied Science. 

6 
Radenković, S. (2018). Transformation of Knowledge Management Tools by using Machine Learning Techniques; In: 

Proceedings of the International Scientific Conference Innovations as the Development Driver, Belgrade. 

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: 

- 2021-данас: ванредни професор, Факултет за банкарство, осигирање и финансије, Београд 

- 2005-2020: асистент, предавач, професор струковних студија, Висока економска школа струковних студија, Пећ-

Лепосавић 

- 2003-2004: лаборант на предмету Програмски језици и преводиоци, Факултет организационих наука 

- 2001-2003: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE International Language Interpreter  

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

  

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radenkovi%25c4%2587%2bSonja%2bD.&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radenkovi%2525c4%252587%252bSonja%252bD.%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radenkovi%25c4%2587%2bSonja%2bD.&page=2&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radenkovi%2525c4%252587%252bSonja%252bD.%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0
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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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-26 
Здрав стил живота и социологија здравља и 

болести 
предавања 

ЗН 

ПЕМ 
осс 

2 лаб-изб-01-а 

Медицински и фармацеутски отпад 

(одабрана поглавља везана за правну 

регулативу) 

предавања 

ЗН 

ЛАБ 

ПЕМ 

осс 

3 
пем-изб-11-

фб 
Пословно право предавања 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

4 пем-мод-13-з 

Хигијена, санитарна заштита и безбедност 

(одабрана поглавља везана за правну 

регулативу) 

предавања ПЕМ осс 

5 ит-22 Заштита података и рачунарских система предавања ИТ осс 

6 
мсс мнгз-

изб-02-б 

Здравствено законодавство са нагласком на 

правима пацијента 
вежбе 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

7 
мсс мнгз-

изб-06-б 

Истраживање, истраживачке методе и 

статистика 
вежбе 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

репрезентативне референце 

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

M47 

2 

Doljanica, S., Momčilović, O., Rajaković, V. (2015). 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. M34 

3 
Joksić, I., Mitrič, V., Rajaković, V. (2015). Bezbednost računarskih podataka u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije, 

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

4 
Рајаковић, В. (2015). Право на имовину у међународној и европској правој перспективи. Европско законодавство 

бр. 52-53/15, стр.358-372. М64 

5 
Adžić, S., Doljanica, S., Rajaković, V. (2013). Outside-instrategy approach in theory and praxis, 13th International 

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

6 
Јоксић, И., Бојић, Б., Рајаковић, В. (2013). Тероризам као облик специјалног рата, Право-теорија и пракса вол. 30, 

бр. 10-12, стр. 55-67. М64 

7 

Rajaković, J., Rajaković, V., Mijailović, J. (2011). 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 

8 

Momčilović, O., Rajaković, V., Doljanica, S. (2010). 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. M34 

9 

Momčilović, O., Rajaković, V. (2009). 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 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
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тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

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 

  



- 44 - 

 

 

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 

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 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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-01-в Специјализовани енглески језик 1 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-05-г Пословни енглески језик 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ЛАБ 

ИТ 

осс 

3 лаб-изб-03-б Специјализовани енглески језик 2 вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

репрезентативне референце 

1 
Ranđić, G. (2019). 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. (prevod) 

2 
Ranđić, G. (2018). Prevođenje veb sajta na engleski jezik, prevod na engleski u saradnji sa kolegama, HMC Solutions, Novi 

Sad. (prevod) 

3 
Ranđić, G. (2011). Novi Sad District Heating System - 50 years: Jovan Petrović et al., prevod na engleski u saradnji sa 

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

4 
Ranđić, G. (2011). Prevođenje poslovne dokumentacije, prevod na engleski u saradnji sa kolegama, Novinarski istraživački 

centar. (prevod) 

5 
Ranđić, G. (2008). Volvox, almanah anagažovanog stripa, prevod na engleski u saradnji sa kolegama, Ustanova Studentski 

kulturni centar, Novi Sad. (prevod) 

6 
Ranđić, G. (2008). Tumačenje dokumentacije i uređenje veb sajta na engleskom jeziku, prevod na engleski jezik, EXIT 

festival, Novi Sad. (prevod) 

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

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: 

- - 
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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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 ит-05 Специјализовани енглески језик 1 предавања 

ЗН 

ЛАБ 

ИТ 

осс 

2 ит-14 Специјализовани енглески језик 2 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

3 пем-04 Пословни енглески језик вежбе 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ПЕМ 

осс 

репрезентативне референце 

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

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

3 
Ристић, О. (2013). Уговор о субвенционисању у оквиру пројекта Lacremed, Технолошки факултет Универзитета у 

Новом Саду. (превод) 

4 
Ристић, О. (2012). Тужба против Светске шаховске Федерације (ФИДЕ) у вези са статутом истоимене 

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

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

6 
Ристић, О. (2007). Тендерска документација за изградњу хидроелектране Дубровник 2, Унион Д, Лондон, Уједињено 

Краљевство Велике Британије и Северне Ирске. (превод) 

7 
Ристић, О. (2006). Двосмисленост богословских термина у текстовима Леонтија Византијског, Епархија захумско-

херцеговачка, СПЦ, Требиње – Мостар. (превод) 

8 

Ристић, О. (2003). 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. (превод) 

9 
Ристић, О. (2001). Правила одбојке и спортске повреде у одбојци, Факултет спорта и физичког васпитања и спорта, 

Источно Сарајево – Пале. (превод) 

10 
Ристић, О. (2000). Зборник радова Филозофског факултета у Источном Сарајеву (део), Филозофски факултет у 

Источном Сарајеву, Источно Сарајево – Пале. (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 

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%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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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 

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  Марија Б. Савић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Медицинска школа Лесковац, од 2004. год. 

ужа стручна, односно уметничка област страни језик 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 1995 
Филолошки факултет Приштина (Косовска Митровица), 

Универзитет у Приштини (Косовској Митровици) 

енглески језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-05-г Пословни енглески језик вежбе 

ЗН 

ЛАБ 

ИТ 

осс 

репрезентативне референце 

1 Savić, M. i sar. (2015). Tourist offer of the region of Leskovac. (prevod) 

2 Savić, M. i sar. (2014). Waters of the central Serbian. (prevod) 

3 Savić, M. i sar. (2012). Land Categorization. (prevod) 

4 Savić, M. (2012). Childhood memories. (prevod) 

5 Savić, M. (2010). Fog. (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 - 2004: London, UK 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2016-данас: Средња медицинска школа Лесковац, наставник енглеског језика, директор  

- 1995-данас: преводилац бројних стручних текстова са/на енглески језик за физичка и правна лица 

- 2004-2016: Средња медицинска школа Лесковац, наставник енглеског језика 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење наставника Србије 

страни језици: 

- енглески, професионални 

- француски, 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 2022 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура 2010 
Факултет за предузетни менаџмент Београд 

Универзитет „Браћа Карић“, Београду 
менаџмент 

специјализација - - - 

диплома 2006 
Факултет за предузетни менаџмент Београд 

Универзитет „Браћа Карић“, Београду 
менаџмент 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 пем-мод-06-з Организација пословања предавања 

ЛАБ 

ИТ 

ПЕМ 

осс 

2 фт-31 Методика истраживачког рада 
предавања 

вежбе 

ЗН 

ФТ 

ЛАБ 

осс 

3 фт-изб-03-в 
Организација здравствене делатности (део 

часова везан за организацију пословања) 
предавања 

ФТ 

РАД 
осс 

4 пем-07 Управљање људским ресурсима предавања ПЕМ осс 

репрезентативне референце 

1 
Carić, O., Smieško-Bokanić, O. (2015). Science and Scientific Method as part of urban culture taught on Serbian Universities. 

Kultura polisa: časopis za negovanje demokratske političke culture, стр. 489-497. M53 

2 

Carić, M., Carić, O., Smieško, O. (2013). 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. M53 

3 
Смиешко, О., Царић, О., Царић, М. (2012). Анализа и синтеза у методологији научно-истраживачког рада, 

Педагошка стварност, Педагошко друштво Војводине, бр. 1-2/2012. М52 

4 

Антонић, Б., Смиешко, О., Ризнић, Д. (2011). 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. М53 

5 

Smieško, O., Carić, M. (2011). 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. M34 

6 
Smieško, O. (2010). The role of Higher Education in a Multi-cultural Society, 2nd EMUNI ReS (EMUNI Research Souk), 

Living Together in the Multi-cultural Society. 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 

- 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. 



- 50 - 

 

- 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  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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-03-а Менаџмент људских ресурса у здравству предавања 
ЗН 

РАД 
осс 

2 пем-01 Основи менаџмента  предавања 
ИТ 

ПЕМ 
осс 

3 пем-05 
Стратегијски менаџмент и пословно 

планирање 
предавања ПЕМ осс 

4 пем-02 Основи предузетништва  предавања ПЕМ осс 

5 пем-07 Управљање људским ресурсима предавања ПЕМ осс 

6 ит-изб-02-б Пројектни менаџмент предавања ИТ осс 

7 ит-изб-06-б Контрола квалитета апликација (QА) предавања ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
Grdašević, J., Ćirić, M., Stanisavljević, I. (2021). The relations between contemporary leadership styles and the dimensions 

of national culture in modern business environment. Ekonomika br. 1. pISSN 0350-137X; eISSN 2334-9190. M53 

2 

Vladisavljević, R., Soleša, D., Stanisavljević, I. (2016). 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. М34 

3 

Vladisavljević, R., Solesa, D., Stanisavljevic, I. (2016). 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, Jun 2016. М34 

4 
Stanisavljević, R. I. (2016). 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) Apr., 2016, Paris, France, P7RS277. М34 

5 
Stanisavljević, R. I. (2015). Knowelege economy as the economic growth in Serbia. International jurnal of arts and sciences, 

International Conference for Business and Economics (IJAS) Dec. 2015. Freibourg, Germany, DE5C468. М34 

6 

Stanisavljević, R. I. (2015). 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) Jun 2015. Barcelona, Spain, B5R380. М34 

7 

Stanisavljević, R. I. (2014). Institutional framework for entrepreneurship development in the Republic of Serbia, 

Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Managment and Marketing (MAC-EMM 2014), Dec. 2014. Prague, 

Czech Republic. MAC201412019. М34 

8 
Stanisavljević, R. I. (2014). 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, Jun 2014. Sarajevo, BiH. М34 

9 

Trnavac, D., Stanisavljević, R. I., Đuričić, M. (2012). Indicators of development of small and medium business companies, 

12nd International Conference Research and development in mechanical industry RaDMI 2012, Vrnjačka Banja, Sept. 2012, 

681-686. М34 

10 
Станисављевић, Р. И., Савић, В., Милованчевић, М. (2008). Приватизација, препоруке и правци развоја. Економика, 

5-6, 189-195. М53 

11 
Stanisavljević, R. I., Stanisavljević, P., Rakić, T. (2005). SWOT analize, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu 

(MKSM) 2005, Jun 2005, Borsko jezero, str. 170-178. M64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 
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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-данас: 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  Саша С. Станојчић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Средњнa техничкa ПТТ школa, Београд, од 2016. год. 

ужа стручна, односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2022 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
информатика 

докторат - - - 

магистратура 2010 
Електронски факултет, Ниш 

Универзитет у Нишу 
телекомуникације 

специјализација - - - 

диплома 1995 
Електронски факултет, Ниш 

Универзитет у Нишу 
аутоматика и електроника 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 ит-17 Веб дизајн и програмирање предавања ИТ осс 

2 ит-20 Друштвене мреже предавања ИТ осс 

3 ит-изб-03-б Програмирање видео игрица предавања ИТ осс 

4 ит-06 Развој корисничког интерфејса вежбе ИТ осс 

репрезентативне референце 

1 
Спалевић Љ., Спалевић П., Станојчић С., Богословић С. (2004): On a Characterization on N-inverse Semigroups, 

International Scientific Conference Unitech, Gabrovo, Bulgaria. M34 

2 
Спалевић П., Станојчић С., Богословић С., Мартиновић Д. (2004): Перформансе технологије и перспективе развоја, 

ИТ, Жабљак, Црна Гора. M34 

3 
Спалевић П., Станојчић С., Мартиновић Д. (2005): Перформансе кохерентног ПСК система у случају одлучивања 

на основу два одмерка, Инфотех, Јахорина, БиХ. M34 

4 
Spalevic P., Stanojcic S., Petrovic М., Jovkovic S. (2005): A Pulse Propagation Along Nonlinear Dispersive Fiber in High-

Speed DWDM Systems, 7th International Conference „Telsiks“, Nis. M34 

5 
Spalevic P., Stanojcic S., Martinovic D., Popovic H. (2005): Time-Shifted Interference on the Bit Error Probability in a 

System with a Nonlinear-Dispersive Optical Fiber, Electronics, Sozopol, Bulgaria. M34 

6 

Stefanovic M., Spalevic P., Stanojcic S., Martinovic D. (2005): On the CDPSK System Affected By Chromatic Dispersion 

and Polarization Mode Dispersion, Modern Technologies in The XXI Century, Military Technical Academy, Bucharest, 

Romania. M34 

7 
Stefanovic M., Spalevic P., Stanojcic S., Martinovic D. (2005): Mitigation of Polarization Mode Dispersion in Optical 

DWDM Systems, International Scientific Conference Unitech, Gabrovo, Bulgaria. M34 

8 
Radojkovic D., Sajfert Z., Cvijanovic J., Atanaskovic P., Stanojcic S. (2012): Professional Orientation in Change and 

Vocational Structure Choice, Journal Metalurgia International, Bucharest, Romania. M23 

9 
Radojkovic D., Sajfert Z., Cvijanovic J., Atanaskovic P., Stanojevic G., Stanojcic S. (2012): Internet Management and its 

Application in Post Office; International Conference on Applied Internet Technologies, Zrenjanin. M34 

10 

Радојковић Д., Цвијановић Ј., Станојчић С., Станојевић Г., Симић М. (2013): Маркетиншки информациони систем 

поште, kонференција „Мерење индикатора перформанси одржавања техничких система у компанијама“, Врњачка 

Бања. M64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

katукупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2006-данас: наставник у Средњној техничкој ПТТ школи, Београд  

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напреди 
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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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 пем-мод-18 Здравствено и социјално законодавство предавања 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ЛАБ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-03-а Менаџмент људских ресурса у здравству предавања 
ЗН 

РАД 
осс 

3 зн-изб-03-б Здравствени системи у ЕУ предавања 
ЛАБ 

ПЕМ 
мсс 

4 
пем-изб-11-

фб 
Пословно право предавања 

ИТ 

ПЕМ 
мсс 

5 мсс зн-02 
Етички приступи и вештине комуникације 

у здравству 
предавања 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

6 мсс зн-07 
Здравствено законодавство са нагласком на 

правима пацијента 
предавања 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

репрезентативне референце 

1 

Stojković, M., Jeremijev, V. (2018). 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. 

M64 

2 
Stojković, M. (2017). Legal Framework of State aid in the European Union Market, Strani pravni život, br. 4/2017, 267-276. 

M34 

3 
Стојковић, М., Јеремијев, В. (2017). Значај спровођења базелских стандарда у банкарском сектору Републике Србије, 

Европско законодавство, бр. 61-62/2017, 237-254. М64 

4 
Стојковић, М. (2017). Правни значај Уредбе бр. 17 Европске економске заједнице. Право-теорија и пракса, 4-6/2017, 

56-65. М64 

5 
Stojković, M. (2017). Development of the legal framework of competition policy in the European Union, 12. IMCSM, Bor, 

Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, 405-412. M64 

6 
Stojković, M. (2016). 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. 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 

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:  



- 55 - 

 

- 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 наставника и задужења у настави 

име, средње слово, презиме  Дарко В. Тадић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2006. 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 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 
зн-енг-изб-

01-б 
Вештине пословне комуникације предавања ЗН осс 

2 
пем-мод-10-

з 
Управљање односима са јавношћу предавања ПЕМ осс 

3 ит-17 Веб дизајн и програмирање предавања ИТ осс 

4 ит-20 Друштвене мреже предавања ИТ осс 

5 ит-изб-01-а Интернет маркетинг предавања ИТ осс 

6 мсс мнгз-07 Управљање односима са јавношћу 2 предавања 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

7 
мсс мнгз-

изб-05-а 
Управљање комуникацијама са новинарима предавања мсс МНГЗ мсс 

8 
мсс мнгз-

изб-05-б 
Вештине презентације 

предавања 

вежбе 
мсс МНГЗ мсс 

9 
мсс мнгз-

изб-06-б 

Истраживање, истраживачке методе и 

статистика 
предавања 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
мсс 

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. 

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. 

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 

остали релевантни подаци 

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 
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- 2008-2011 предавач на тренинзима о вештинама комуникације, Министарство одбране Републике Србије 

- 2009-2010 предавач на тренинзима о вештинама комуникације, Министарство религије и дијаспоре Републике 

Србије  

- 2003-2006 маркетинг консултант, YU Spektrum, Outdoor Advertising Agency, Београд 

- 2002-2003 извршни директор, CAN Advertising, Member of ComTrade Computers, Београд 

- 2000-2001Quartet Advertising, Beograd, Project Leader 

- 1997-2001 Idea Plus Interantional, Skopje/Belgrade, Macedonia, Propaganda Consultant, Communication Specialist 

- 1994-1997 Marketing and Publicity Agency, Beograd, 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

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

име и презиме  Светлана С. Цветковић 

звање предавач ван радног односа 

назив институције у којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

Агенција за маркетинг „Smart Poit Adria doo“, Београд, 

од 2014. 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 
Београдска банкарска академија, Факултет за 

банкарство, осигурање и финансије, Београд 
економија 

диплома 2009 
Београдска банкарска академија, Факултет за 

банкарство, осигурање и финансије, Београд 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 

врста 

студија 

1 
пем-изб-09-

фб 
Благајничко и електронско пословање 

предавања 

вежбе 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

2 
пем-мод-11-

фб 
Монетарне и јавне финансије вежбе ПЕМ осс 

3 
пем-изб-04-

фб 
Управљање финансијама вежбе 

ИТ 

ПЕМ 
осс 

репрезентативне референце 

1 
Светлана Цветковић, Пословање Forex тржишта, Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, 

осигурање и финансије, Београд, 2009. 

2 

Светлана Цветковић, 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. 

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-: асистент у маркетингу, Агенција за маркетинг „Smart Poit Adria doo“, Београд 

- 2015-: супервизор на Ресору за послове са становништвом у оквиру „Sberbank Srbija doo“, Београд 

- 2017-: сарадник у администрацији „Marthon Ex- Yu doo”, Београд 

- професионална пракса „Комерцијална банка ад“, Београд 

- професионална пракса „Holder broker ad”, Београд 

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  Александар М. Чивовић 

звање предавач ван радног односа 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Дом здравља Горњи Милановац, од 2016. год. 

ужа стручна, односно уметничка област  социјална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2022 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома-мастер 2019 
Факултет медицинских наука, Крагујевац 

Универзитет у Крагујевцу 
здравствена заштита 

диплома 2015 
Стоматолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
стоматологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-03-а Менаџмент људских ресурса у здравству предавања 
ЗН 

ЛАБ 
осс 

2 ит-22 Заштита података и рачунарских система 
предавања 

вежбе 
ИТ осс 

3 зн-04 Етика у здравству вежбе ЗН осс 

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: 

- 2021-данас: Дом здравља Горњи Милановац, в.д. директор 

- 2016-2021: Дом здравља Горњи Милановац, Одељење за дечију и превентивну стоматологију, доктор 

стоматологије 

- 2009-2016: Туристичка агенција, сектор продаје, директор 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 

  



- 60 - 

 

 

 

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

име, средње слово, презиме  Оливера Б. Шуменковић 

звање наставник страних језика 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Предузеће за производњу, промет и пружање услуга 

Memphis, од 2021. год. 

ужа стручна, односно уметничка област страни језици 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2021 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
страни језици 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома-мастер 2015 
Филолошки факултет, Београд 

Универзитет у Београду 

енглески језик и 

књижевност 

диплома 2013 
Филолошки факултет, Београд 

Универзитет у Београду 

енглески језик и 

књижевност 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

р.б. 
ознака 

предмета 
назив предмета врста наставе 

назив студијског 

програма 
врста студија 

1 зн-изб-01-в Специјализовани енглески језик 1 предавања 

ЗН 

ФТ 

ПЕМ 

осс 

2 зн-изб-05-д Пословни енглески језик предавања 

ЗН 

ФТ 

РАД 

ПЕМ 

осс 

3 зн-изб-02-в Специјализовани енглески језик 2 вежбе 

ЗН 

ЛАБ 

ИТ 

осс 

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: 

- 2021-данас: Предузеће за производњу, промет и пружање услуга Memphis 

- 2021-2021: Књижаре Вулкан д.о.о, књижар 

- 2017-2021: БЕПС д.о.о, главни руководилац за пројекте 

- 2017-2021: БЕПС д.о.о, преводилац 

- 2009-2017: Центар за образовање Т&Т, професор енглеског језика 

- 2014-2015: Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, asistent na HMC ispitivanju 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

 


