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

 

Подаци о научним и стручним квалификацијама наставника и задужења у настави на мастер струквним студијама 

Менаџмент у здравству представљени су на наредним странама: 

 

 

 

Легенда: 

Ознаке студијских програма коришћене у картонима наставника и сарадника: 

осс ЗН основне струковне студије Здравствена нега 

осс ФТ основне струковне студије Физиотерапија 

осс РАД основне струковне студије Радиологија 

осс ЛАБ основне струковне студије Струковни лабораторијско-медицински технолог 

осс ПЕМ мод МНГФБ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Финансијски менаџмент и банкарство 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у здравству 

осс ПЕМ мод МНГХ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у хотелијерству 

осс ПЕМ мод МНГГ 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у гастрономији 

осс ПЕМ мод МНГР 
основне струковне студије Пословна економија и менаџмент 

- модул Менаџмент у ресторатерству 

осс ИТ основне струковне студије Интернет технологије и електронско пословање 

  

мсс ЗН мастер струковне студије Здравствена нега 

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

име, средње слово, презиме Живко Р. Аврамов 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област техничке науке 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије 
техничке науке 

докторат 1995 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
инжењерски менаџмент 

    

магистратура 1988 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

информационo-

управљачки системи 

специјализација - - - 

диплома 1981 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

динамика индустријских 

система 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Алгоритми и структуре података осс ИТ предавања 

2 Биофизика  осс ФТ предавања 

3 Биомеханика осс ФТ предавања 

4 Мобилно пословање осс ИТ предавања 

5 Основи информационо-комуникационих технологија 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ИТ 

предавања 

6 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

предавања 

7 Пословна математика 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања, вежбе 

8 Рачунарске мреже и интернет осс ИТ предавања 

9 Савремене информационо-комуникационе технологије мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

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

пословне школе, Нови Сад, 2002.  M53     

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

Production Research, Osaka, Japan, 1997. M34       

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

1993. M53       

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

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

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

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

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

радова, Цавтат, 1988. M34       

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

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

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

радова, Нови Сад, 1987. M53      

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - стручни боравци у Хрватској и Мађарској 

остали релевантни подаци 

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

Новом Саду 

- 1996-2016: самостални рад на информатичким пословима 

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

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

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

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Тимеа Т. Адор Кртинић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2015 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
саобраћај 

диплома 2013 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
саобраћај 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 

Менаџмент барова, казина, крузера и других 

специјализованих угоститељских објеката (мањи део 

ускоспецијализованих часова везан за саобраћајну 

логистику) 

осс ПЕМ мод МНГР предавања 

2 Пословна логистика и електронско пословање осс ИТ предавања, вежбе 

3 Пројектни менаџмент и вредновање пројектног рада осс ИТ вежбе 

4 Организација времена 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

5 Основи менаџмента мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 2020: стручни боравак у Немачкој 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

одељењу за правне послове 

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

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

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

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

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: - 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни ниво 

- немачки, средњи ниво  

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

име, средње слово, презиме  Сања М. Брдар 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Гимназија и економска школа „Светозар Милетић“, 

Србобран, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2013 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

српска филологија: 

српски језик и 

лингвистика 

диплома 2011 
Филозофски факултет, Нови Сад 

Универзитет у Новом Саду 

српска филологија: 

српски језик и 

лингвистика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ИТ 

вежбе 

2 Вештине презентације мсс МНГЗ вежбе 

3 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

4 Основи маркетинга осс ПЕМ сви модули вежбе 

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

осс ИТ 
вежбе 

репрезентативне референце 

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

M53 

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

Сад, 2017. M53 

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

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

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

Матица српска, Нови Сад, 2015. M53 

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

српска, Нови Сад, 2015. M53 

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 2 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни:- 

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

kulture“, Filozofska fakulteta Ljubljana 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

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

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

- превођења стручне литературе са словеначког језика и лекторисања 

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

и духовне баштине  

- 2013-: лектор 

- више објављених стручних и научних радова из области филологије 

признања: 

- - 
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чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Академска српска асоцијација (АСА) 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- руски, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Татјана К. Воскресенски 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Специјална болница за плућне болести „Др Славољуб 

Бакаловић“, Вршац, од 1989 год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа-Интернационални 

центар за професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2002 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 

клиничка неурофизиологија 

са епилептологијом 

специјализација 1995 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
неуропсихијатрија 

диплома (интегр.) 1989 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Основи психијатрије и неурофизиологије бола са 

здравственом негом психијатријских пацијената 
осс ЗН предавања, вежбе 

2 Психологија у здравственој нези и здравству осс ЗН предавања 

3 Ментално здравље 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

4 
Менаџмент људских ресурса у здравству (мањи део 

ускоспецијализованих часова, медицински аспекти) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Воскресенски T., Бешлин М., Миловановић С.: Историјат и развој специјалне психијатријске болнице „Др С. 

Бакаловић“ у Вршцу, Енграми 32 бр. 3, јул-септембар 2010. М53 

2 
Voskresenski T., Savic V.: Depressive disorders in patients with multiple sclerosis, XIII World Congress of Psychiatry, 

Cairo, 2005. М34 

3 
Savic V., Voskresenski T.: Small dosis antipsychotics in the treatment of severe panic disorder, European Congress of 

Psychiatry, Nica 2007. М34 

4 

Ђурић Д., Миловановић С., Воскресенски T., Вуковић-Јанковић Т., Секешан Ђ., Чпајак- Деврња Н.: Осврт на 

потенцијацију антидепресивне акције селективних инхибитора преузимања серотонина, Енграми 30 бр. 2, април-

јун 2008. М53 

5 

Коларевић А., Воскресенски Т., Миловановић С., Ђурђев Б., Маринковић Ј.: Злоупотреба антихолинергика и 

психоактивних супстанци код пацијената оболелих од схизофрених обољења, XXIX Смедеревски лекарски дани, , 

Смедерево, 23 -25. новембар 2011. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас: Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац, специјалиста 

неуропсихијатрије, директор 

- члан радне групе за израду предлога стратегије за заштиту менталног здравља у Републици Србији  

- стручни консултант за консултације везане за заштиту људских права лица са менталним сметњама 

- 2018: учешће у активностима везаним за израду правних аката, стручне консултације везане за заштиту менталног 

здравља, Министарство здравља Републике Србије 

- 2017: менаџмент активности пројекта „Побољшање нивоа здравствене неге у неурологији и психијатрији – дужи 

живот“, уз успостављање и одржавање успешне сарадње са партнерским установама из Румуније и Србије, 

праћење свих процеса реализације пројекта, координација људских ресурса и активности чланова тима свих 

партнера имплементације; носилац пројекта је Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб 

Бакаловић“, Вршац уз подршку Министарства финансија Републике Србије 

- 2017: руковођење пројектом „Деинституционализација кроз заштићено становање“; носилац пројекта је 

Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац уз подршку Министарства 

финансија Републике Србије 
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- 2015: стручне консултације на имплементацији пројекта „Обезбеђивање здравствене неге у складу с поштовањем 

људских права лица са менталним сметњама у резиденцијалним установама у Србији“; носилац пројекта је 

Удружење адвоката за медицинско и здравствено право “СУПРАМ“. 

- 2013-2016: координација активности оснивањa Центра за ментално здравље у Вршцу и општи менаџмент 

активности - Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Вршац 

- 2011-2012: стручне консултације везане за ментално здравље и неуролошке ефекте које каротидна болест има на 

ментално здравље и учешће у издавању Националног водича добре клиничке праксе у лечењу каротидне болести, 

у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије 

- 2000: вођење пројекта истраживања неуролошких проблема популације уз спровођење клиничке студије у складу 

са стандардима Светске здравствене организације, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство АПВ 

- 1995-2005: Специјална болница за плућне болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац, специјалиста 

неуропсихијатрије 

- 1989-1995: Специјална болница за плућне болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац, лекар опште праксе 

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Неуролошка секција АПВ и Секција за клиничку неурофизиологију Републике Србије, члан Председништва 

- Републичка стручна комисија за ментално здравље 

- Радна група за деинституционализацију, председник 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Владимир В. Врсајков 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Клинички центар Војводине, Нови Сад, од 2003. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат 2013 Медицински факултет, Крагујевац 
анестезиологија са 

реаниматологијом 

магистратура - - - 

специјализација 2007 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

анестезиологија са 

реаниматологијом 

диплома (интегр) 2001 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Патофизиологија 
осс ЗН 

осс РАД 
вежбе 

2 Етички приступи и вештине комуникације у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

3 
Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге 
мсс ЗН вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Vrsajkov V., Mančić N., Mihajlović D., Tonković Milićević S., Uvelin A.,| Pantić Vrsajkov Ј.: Subcostal transversus 

abdominis plane block can improve analgesia after laparoscopic cholecystectomy. Brazilian Journal of Anesthesiolog 68 

2;149-153, 2018. M22 

2 
Mihajlović D., Brkić S., Uvelin A., Drašković B. ,Vrsajkov V.: Use of presepsin and procalcitonin for prediction of Septi 

Fast results in critically ill patients, Journal of Critical Care 40; 197-201, 2017. М22 

3 

Vrsajkov V., Jevđić J., Mihajlović D., Pajtić V., Lazukić A., Pantić Vrsajkov J.: Ischemic Lesion on Computed Tomography 

after Subarachnoid Hemorrhage: Good Correlation With Angiographic Vasospasm and Worse Outcome. Neurosurgery 

Quarterly 26: 225-229, 2016. М23 

4 
Uvelin A., Vrsajkov V., Andjelic N., Vickovic S., Mihajlovic D.: Apnoea after extubation following an inadvertent 

remifentanil bolus Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, vol. 36, br. 1, str. 69-70, 2017. М23 

5 

Vrsajkov V., Jovanović G., Galešev M., Uvelin A., Glišić D., Pantić-Vrsajkov J.: Prognostic Significance of Hyponatremia 

Leukocytosis, Hypomagnesemia, and Fever after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Indian Journal of Neurosugery 4(2): 

069-073, 2015. М23 

6 
Vrsajkov V., Pejakovic J., Dragic Z., Radanovic: Pathogen Identification in Septic Patients: Clinical Importance of PCR and 

Blood Cultures, Intensive Care Medicine 40: S259, 2014. М23 

7 

Uvelin A, Hajdukovic D., Vrsajkov V., Kolak R., Lazukic A. Gojkovic Z., A.: Case of Recurrent Arrhythmia in An Acute 

Pancreatitis Patient - Pathophysiological Explanation Using Shortage of 'Repolarization Reserve' (Review) Acta Clinica 

Croatica 52, br. 4, str. 515-522, 2014. М23 

8 

Vrsajkov V., Kolak R, Uram-Benka A., Uvelin A., Kiselički J.: Anesthesia, complications, and clinical outcome for ruptured 

intracranial aneurysms: a retrospective comparison between endovascular coiling and neurosurgical clipping, Turk J Med Sci 

42 (3): 477-483, 2012. M23 

9 
Vrsajkov V., Jovanović G., Stanisavljević S., Uvelin A., Pantić-Vrsajkov J.: Clinical and Predictive Significance of 

Hyponatremia after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, Balkan Med J 29: 243-6, 2012. M23 

10 
Uvelin A., Kolak., Vrsajkov V., Hajduković D., Perčić I.: True hyperkalaemia or pseudohyperkalaemia in a trauma patient 

after nephrectomy - differential diagnosis algorithm. Health Vol(6); 6, 2012. М23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 24 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 12 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- стручна усавршавања у оквиру континуиране 

медицинске едукације 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2013-данас: Клинички центар Војводине, Нови Сад, Ургентни центар, консултант за анестезију и интензивну 

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Uvelin%20Arsen
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Vrsajkov%20Vladimir
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Lazukic%20Aleksandra
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Gojkovic%20Zoran
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медицину 

- 2008-2013: Клинички центар Војводине, Нови Сад, консултант за неуроанестезију 

- 2003-2007: Клинички центар Војводине, Нови Сад, Клиника за анестезију и интензивну терапију, лекар на 

специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом 

- велики број предавања на домаћим и страним конгресима и симпозијумима 

- више објављених стручних и научних радова из области анестезиологије и ургентне медицине 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење анестезиолога и интензивиста Србије 

- Српско лекарско друштво 

- Европско удружење анестезиолога 

страни језици: 

- енглески, напредни 

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

име, средње слово, презиме   Бране Ч. Гавранчић  

звање   професор струковних студија  

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када  

Висока струковна школа - Интернационални центар 

за професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област   клиничка медицина  

академска каријера  

  година  институција  област  

избор у звање  2017  
Висока струковна школа - Интернационални центар 

- за професионалне студије, Београд  
клиничка медицина  

докторат  2014  
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду  
клиничка медицина  

магистратура  -  -  -  

специјализација  -  -  -  

диплома (интегр.) 2008  
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду  
општа медицина  

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години  

  назив предмета  врста студија  вид наставе 

1  Јавно здравље осс ЗН предавања 

2  Здравствена нега интернистичких пацијената осс ЗН предавања 

3 
Ургентна медицина и здравствена нега у случају 

ванредних ситуација 

осс ЗН 

осс РАД 
предавања 

4 Етика у здравству осс ФТ предавања 

5 Хематологија осс ЛАБ предавања 

6 
Енологија са сомелијерством (мањи део 

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

7 Контрола квалитета 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 
Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге 
мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце  

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

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

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

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

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

600, 2012. М23 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

укупан број цитата  84  

укупан број радова са SCI (SSCI) листе  15  

тренутно учешће на пројектима  домаћи: -  међународни: 1  

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

Hospital for Joint Disceases, New York, USA  

остали релевантни подаци  

претходно радно искуство и остале радне активности:  

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

Lumber Spine Surgery  

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

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

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

York, USA 

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

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

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

признања:  

- -  

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:  

- Лекарска комора Србије  

- Student Society for Stem Cell Research (SSSCR)  

- International Society for Infectious Diseases (ISID)  

- Society for Hematology (ISEH)  

- Stem Cells  

страни језици:  

- енглески, напредни  

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

име, средње слово, презиме  Игор З. Димитријев 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула, Београд, 

од 2016. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура 2004 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
интерна медицина 

специјализација 2004 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
интерна медицина 

диплома (интегр.) 1998 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Менаџмент људских ресурса у здравству осс ЗН вежбе 

2 Маркетинг здравствених установа мсс МНГЗ вредавања, вежбе 

3 Превенција у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 Димитријев И.: Улога и значај витамина Б, едукативно предавање, Здравље, Београд, 2020. 

2 Димитријев И.: Унапређење здравствене заштите особа са инвалидитетом (ОСИ), Београд, 2019 

3 Димитријев И.: Значај комуникације у здравтву, Београд, 2018 

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 боравак у Италији 

- стручни боравак у Великој Британији 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020: члан кризног штаба при за COVID-19 за Србију, Београд 

- 2016-данас: Дом здравља Палилула, Београд, заменик директора 

- 2014-2016: Дом здравља Барајево, Београд заменик директора 

- 2013-2016: интернистичка ординација Medical point, ординација интерне медицине, Београд, директор 

- 2010-2016: East Consulting Group, поликлиника, Београд, директор 

- 2006-2010: New Moment Idea Medica Healthcare, Београд, сувласник и извршни директор 

- 2005-2006: Delta Generali Дирекције за приватно здравствено осигурање за Србију и Црну Гору, Београд, директор 

- 2002-2005: Клинички Центар Србије, Београд, клинички лекар 

- 2001-2002: Sanofi Pasteur, Београд, медицински директор за Балкан 

- 2000-2001: Војно медицинска академија, Школа резерввних официра, Београд 

- 2000-2000: Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд, клинички лекар 

- 1999-1999: Дом здравља Врачар, Београд, лекар 

- 1998-1999: Медицински факултет, Београд, Универзитет у Београду, сарадник 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Секција за фармакоекономију  

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- енглески, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Небојша Д. Димитријевић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

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

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2011 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

исхрана здравих и 

болесних људи 

специјализација 2009 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
спортска медицина 

диплома (интегр.) 1993 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

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

2 
Буџетирање установе и основе јавних набавки у 

здравству** 
осс ПЕМ мод МНГЗ предавања 

3 Организација здравствене делатности осс ЗН вежбе 

4 Развој каријере запослених и цоацхинг 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

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

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

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

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

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

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2020: руководилац COVID-центра у Лесковцу 

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

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

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

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

- 2011: супспецијализација у области исхране*  

- 2007-2009 Дом здравља Лесковац, директор 

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

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

признања: 

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

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- председништво Српског лекарског друштва 

- етичка комисија 

- управни одбор Опште болнице Лесковац 

- EBA Global 

страни језици:  

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

име, средње слово, презиме Анђелија В. Драшко 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

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

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома, мастер 2019 
Филозофски факултет, Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

српски језик и 

књижевност 

диплома 2018 
Филозофски факултет, Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
србистика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ПЕМ сви модули 

вежбе 

2 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН, 

мсс МНГЗ 
вежбе 

3 Технике преговарања мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања -  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

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

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

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

- осмишљавање и израда рекламног материјала 

- промоција фестивала 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

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

духовне баштине 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Бранислав Т. Дудић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2013 

Факултет менаџмента, Братислава, 

Универзитет Коменског у Братислави, Словачка 

(нострификовано у РС) 

менаџмент 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2010 
Економски факултет Суботица, 

Универзитет у Новом Саду 
економија 

диплома 2009 
Економски факултет Суботица, 

Универзитет у Новом Саду 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи менаџмента 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања 

2 Стратегијски менаџмент и пословно планирање осс ПЕМ сви модули предавања 

3 Управљање људским ресурсима осс ПЕМ сви модули предавања 

4 Економика предузећа осс ПЕМ мод МНГФБ, МНГЗ предавања 

5 

Финансијска тржишта и институције из области 

менаџмента (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области менаџмента) 

осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
предавања 

6 
Менаџмент хране и пића (мањи број 

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

7 
Превенција у здравству (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области менаџмента) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

9 
Стрес у здравству и супервизија (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области менаџмента) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

10 Основи менаџмента мсс МНГЗ предавања 

11 Основи организације мсс МНГЗ предавања 

12 Стратегијски менаџмент и пословно планирање мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

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

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

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

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

3 

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

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

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

4 

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

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

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

M34 

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

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

6 

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

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

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

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

7 

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

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

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

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

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

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

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

Symposium. Subotica] 2011. M34 

9 

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

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

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2012-2017: Департман за менаџмент, Факултет 

менаџмента, Универзитет Коменског, Братислава, 

Словачка 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

visiting professor 

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

- 2018: активан рад у Асоцијацији менаџера Словачке 

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

предавач  

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

асистент 

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

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

Fundamental forecasting model for Central European electricity market) 

- координатор за Балкан часописа Journal of Human Resource Management 

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Асоцијација менаџера Словачке 

страни језици: 

- енглески, напредни  

- словачки, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Рајна Г. Душанов 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

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

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 1999 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
хигијена 

диплома (интегр.) 1984 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Хигијена са основама микробиологије и паразитологије 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

2 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

3 Бактериологија осс ЛАБ вежбе 

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

МНГГ, МНГР 
вежбе 

5 Превенција у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

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

2 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

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

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

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

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

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

- румунски, средњи 

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

име, средње слово, презиме Синиша Б. Ђекић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, од 2015. 

год.  

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација 2015 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
медицина рада 

диплома (интегр.) 2004 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Менаџмент људских ресурса у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

2 Епидемиологија мсс ЗН предавања 

3 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Ђекић С., Главашки-Краљевић М., Миков И., Шпановић М., Грујић Р., Вејновић Н.: Силикоза код зубног техничара 

– приказ случаја, међународна научна конференција, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Крајовић“, 

Златибор, 2013. М34 

2 

Грујић Р., Миков И., Црепуља Ј., Главашки-Краљевић М., Шпановић М., Ђекић С., Краљ Рашков М.: Професионална 

вибрациона болест горњих екстремитета код радника у шумарству – прказ случаја, међународна научна 

конференција, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Крајовић“, Златибор, 2013. М34 

3 

Краљ Рашков М., Прокеш Б., Црепуља Ј., Вејновић Н., Ђекић С.: Професионалне кожне болести код радника у 

прехрамбеној индустрији – приказ случаја, међународна научна конференција, Институт за медицину рада Србије 

„Др Драгомир Крајовић“, Златибор, 2013. М34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима - међународни: - 

усавршавања 

- 2015: курс Прве помоћи, сертификовани предавач  

- 2014-2015: обука из абдомалне ултрасонографије, 

КЦС, Београд 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, лекар, активан рад са пацијентима 

- 2015: сертификовани предавач за курс Прве помоћи 

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

- 2013-2015: Дом здравља Нови Сад, Нови Сад, лекар 

- 2011-2013: Завод за хитну медицинску помоћ, Нови Сад, лекар 

- 2008-2011: Завод за трансфузију Војводине, Нови Сад, лекар 

- 2005-2008: Галеника, Београд, спољни консултант 

- више објављених стручних и научних радова из области медицине рада и заштите на раду 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Маја З. Ђокић 

Звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2011 

Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови 

Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

економија 

магистратура 2009 Паневропски универзитет Апеирон у Бања Луци, БиХ економија 

специјализација - - - 

диплома 2001 

Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluna-ESCAC, 

Universidad de Barcelona, Spain  

(нострификовано у РС) 

режија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 

Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља (мањи број ускоспецијализованих часова из 

области маркетинга) 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

2 Маркетинг здравствених установа 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања, вежбе 

3 Основи маркетинга осс ПЕМ сви модули предавања 

4 Управљање односима са јавношћу 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ 

осс ИТ 
предавања 

5 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

6 
Промоција здравља (мањи број ускоспецијализованих 

часова из области маркетинга) 
мсс ЗН предавања, вежбе 

7 Маркетинг здравствених установа мсс МНГЗ предавања 

8 Управљање комуникацијама са новинарима мсс МНГЗ предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 

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

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

47-55, Београд. 2011. M64 

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

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

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

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

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 

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

Audiovisuales de Cataluna (ESCAC), Universidad de 

Barcelona, Шнанија 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

professor 

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

именом: Висока струковна школа за тржишне комуникације), предавач 

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

именом: Висока струковна школа за тржишне комуникације), сарадник 

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

- више објављених стручних и научних радова из области маркетинга 

признања: 

- добитник више међународних награда за маркетиншка решења 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- шпански, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Милица М. Живаљевић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, 

од 2017. год. (95%), односно од 1990. год. (100%) 

Висока струковна школа - Интернационални центар за 

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

* По препорукама Националног савета за високо 

образовање и актуелним правилима НАТ-а, у софтверу 

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

наставник који је поделио радни однос са здравственом 

установом – Наставном базом Школе. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина  

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат 2009 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
онколошка гинекологија 

магистратура 1995 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
онколошка гинекологија 

специјализација 1996 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
гинекологија и акушерство 

диплома (интегр.) 1987 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Геријатрија и здравствена нега у геријатрији 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

предавања 

2 
Основи гинекологије и акушерства и здравствена нега 

пацијената у гинекологији и акушерству 
осс ЗН предавања 

3 

Основи онкологије са одабраним поглављима 

радиотерапије и здравствене неге онколошких 

пацијената 

осс ЗН 

осс РАД 
предавања 

4 Фармакологија и дозирање лекова 
осс ФТ 

осс РАД 
предавања 

5 Основи ултразвучне дијагностике осс РАД предавања 

6 
Здравствено законодавство са нагласком на правима 

пацијента 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

7 Здрав стил живота мсс ЗН предавања, вежбе 

8 
Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге 
мсс ЗН предавања 

9 Промоција здравља мсс ЗН вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Đurđević S., Živaljević M., Semnic R. et Ivanović LJ.: Diagnostic significance of ultrasound and MR scan in presurgical 

determination figo stage of endometrial cancer, Journal of buon vol 15, br 2, 382-388, 2017. M23.  

2 

Kim K., Hernlund E., Hernadi Z., Révész J., Pete I., Szánthó A., Bodnar L., Madry R., Timorek Lemieszczuk A., Bozanović 

T., Vasović S., Tomasević Z., Živaljević M, Pažin V., Minárik T., Garanová H., Heľpianska L., Justo N.: Treatment patterns, 

healthcare utilization and costs of ovarian cancer in Central and Eastern Europe using a Delphi panel based on a retrospective 

chart review, International Journal of Gynecological Cancer 23(5):823-32, Manuscript No: IGC-D-12-00580R2, 2013. M23 

3 

Živaljević M.: First line chemotherapy and targeted therapy in ovarian carcinoma. Oral presentation. 3rd French – Serbian 

Oncology Meeting, Gynaecologic Oncology: Cervical and Ovarian Carcinomas. New Diagnostic and Therapeutic 

Approaches, Archive of oncology vol 19, Suppl 2. UDC: 618.11-006.6:615.38, 2011. M23 

4 
Ninčić D., Mandić A., Dugandžija T., Živaljević M., Rajović J., Vojinović D.: Linear trend analysis of patients with cervical 

cancer treated at the Institute of Oncology Vojvodina in 2001-2007. Journal of BUON 14: 669-72, 2009. M23  

5 

Mandić A., Novaković P., Ninčić D., Živaljević M., Rajović J.: Radical abdominal trachelectomy in the 19th gestation week 

in patients with early invasive cervical carcinoma: case study and overview of literature. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology Vol. 201(2), e6-e8, 2009. M23 

6 

Живаљевић М., Поповић С., Вујков Т. Ламберт.: Еатон миастенични синдром – ретка манифестација 

паранеопластичног синдрома код гинеколошких тумора – приказ случаја. Мед. преглед LVIII (9-10): 495-7. UDK: 

618.11-006.6:616.8-008.6, 2005. М53  
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7 
Живаљевић М., Мајдевац И., Новаковић П., Вујков Т.: Улога лапароскопије у гинеколошкој онкологији, Мед. 

преглед LVII (3-4):125-31, UDK: 618.1-006-072.1, 2004. M53 

8 
Živaljević M., Vujkov T., Ninčić D., Mandić A., Žikić D., Mastilović K.: Microinvasive carcinoma of the cervix. Arch Oncol 

12 (3) 142-4, 2004. M23  

9 
Živaljević M., Vujkov T., Jovanović D., Mandić A., Mihajlović O., Prvulović M., Stojiljković B.: Primary non-Hodgkin's 

lymphoma of the uterine cervix: A case report. Arch Oncol 12(2):119-20, 2004. M23 

10 
 Novaković P., Mandić A., Vujkov T., Tesić M., Rajović J., Živaljević M., Popović M.: Radical hysterectomy for stage IB1 

cervical carcinoma. Lymph node metastasis as a prognostic factor. Journal of BUON 7: 247-250, 2002. М23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 82 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 8 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације  

- стручни тренинзи у области радиолошких техника 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 1995-данас: Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, специјалиста гинекологије и акушерства, 

активан рад са пацијентима 

- 1990-1995: Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, клинички лекар, активан рад са пацијентима 

- активан научни допринос на подручју онколошке хирургије 

- МС Поликлиника, Нови Сад, стручни консултант за област онколошке хирургије  

- више објављених стручних и научних радова из области радиологије и онкологије 

признања:  

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

- Удружење за гинеколошку онкологију Србије (УГОС) 

страни језици: 

- енглески, напредни 

 

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

име, средње слово, презиме  Сања И. Јонтовић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, од 

2013. год. 

ужа стручна односно уметничка област сoцијална медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
социјална медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2011 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
психологија 

диплома 2010 
Филозофски факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
психологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Ментално здравље 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2013-данас: Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, сарадник 
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- 2012-2013: Рачунарска гимназија „Смарт“, Нови Сад стручни сарадник психолог 

- 2012-2013: Рачунарска гимназија „Смарт“, Нови Сад наставник психологије и грађанског васпитања 

- 2010-2011: ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад, стручни сарадник психолог 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 

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

име, средње слово, презиме Славица Ј. Коневић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

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

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат 2019 
Факултет медицинских наука, Крагујевац, 

Универзитет у Крагујевцу 
превентивна медицина 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2009 
Факултет за менаџмент Зајечар, 

Универзитет Мегатренд у Београду 
менаџмент у здравству 

диплома 2006 
Факултет за менаџмент Зајечар, 

Универзитет Мегатренд у Београду 
менаџмент у здравству 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Методологија здравственог образовања и промоција 

здравља 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања, вежбе 

2 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

3 
Савремене теорије обраде пацијента са аспекта 

здравствене неге 
мсс ЗН вежбе 

репрезентативне референце 

1 

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

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

2019. M23 

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

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

3 

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

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

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

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

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

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

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

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

2006. M23 

7 

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

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

December 2013, 2013. M23 

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

61, 2013. M53 

9 

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

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

7-12, 2013. M53 

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

бр. 5, стр. 68-73, 2013. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 7 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 6 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2019: Национални програм подршке дојењу, 

УНИЦЕФ 

- 2015: едукација „Палијативно збрињавање у Србији“, 

Министарство здравља Републике Србије 

- 2009: Школа јавног здравља, Министарство здравља 

Републике Србије 
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- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

здравствене заштите Србије и три симпозијума са међународним учешћем 

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

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

дијагностика, лабораторијска дијагностика) 

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

Србије  

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

лечења, патронаже 

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

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

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

струковних асоцијација и Удружења 

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

признања: 

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

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 

страни језици: 

- енглески, средњи 

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

име, средње слово, презиме  Силвиа Ј. Ликавец 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област информатика 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
информатика 

докторат 2009 

Dipartimento di Informatica, 

Universit`a degli Studi di Torino, Italia 

(нострификовано у РС) 

информатика 

магистратура 2004 
Факултет техничких наука Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
математика 

специјализација - - - 

диплома 1997 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
математика 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Пословна информатика 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 

предавања 

2 Пословна статистика осс ПЕМ мод МНГФБ МНГЗ предавања 

3 Пословна математика 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања 

4 
Благајничко и електронско пословање (мањи број 

ускоспецијализованих часова из области информатике) 

осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
предавања 

5 Основи програмирања осс ИТ предавања 

6 Алгоритми и структуре података осс ИТ предавања 

7 Базе података осс ИТ предавања 

8 Напредно програмирање осс ИТ предавања 

9 Савремене информационо-комуникационе технологије мсс МНГЗ предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

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

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

2 

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

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

2015, M23 

3 

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

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

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

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

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

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

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

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

New York, USA, 2012. M23 

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

4), New York, USA, 2012. M23 

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

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

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

York, USA, 2005. M23 

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

York, USA, 2004. M23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 22 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 12 

тренутно учешће на пројектима домаћи: 1 међународни: - 

усавршавања 
- 2001-2004: Универзитет у Торину, Италија  

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

- 2002: Универзитет у Орегону, САД  

- 2002: Универзитет у Болоњи, Италија 

- 1999: Универзитет у Лисабону, Португалија  

- 1997: Универзитет у Бразилији, Бразил  

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

Сад, доцент 

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

технологију и развој Републике Србије 

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

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

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

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

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

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

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Ана Ј. Марјановић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа тржишних комуникација, 

Београд  
право и социологија 

докторат -  - 

магистратура 2016 
Факултет политичких наука Београд,  

Универзитет у Београду 
политичке науке 

специјализација - - - 

диплома 2000 
Факултет политичких наука Београд,  

Универзитет у Београду 
политичке науке 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Управљање односима са јавношћу 
осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ 

осс ИТ 
вежбе 

2 Технике преговарања мсс МНГЗ предавања, вежбе 

3 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

сарадник 

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

хонорарни сарадник 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Данило М. Митровић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 
Општа болница Вршац, од 1997. год. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2010 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
вирусологија 

специјализација 2002 
Медицински факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
инфектологија 

диплома (интегр.) 1996 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Епидемиологија мсс ЗН предавања, вежбе 

2 Превенција у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

3 Здравствена демографија мсс ЗН вежбе 

репрезентативне референце 

1 - 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: Општа болница Вршац, начелник одељења Инфектологије 

- 2002-данас: Општа болница Вршац, специјалиста инфектологије, активан рад са пацијентима 

- 2016-2018: Опште болнице Вршац, в.д. директора 

- 2014-2017: Клинички центар Подгорица, Црна Гора, повремени рад по позиву 

- 2004-2015: Средња медицинска школа, Вршац, наставник 

- 1997-2002: Општа болница Вршац, клинички лекар, активан рад са пацијентима 

- велики број предавања из области инфектологије и вирусологије у Србији 

- усмено излагање на Међународном конгресу у Истанбулу 2013. год. (CEES) из области инфектологије (Q febris) 

- учесник пројекта из области инфектологије (Знањем против АИДС-а, болничке инфекције) 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Комисија за инфективне болести у Војводини 

- Инфектолошка секција при Лекарској комори Војводине, био члан Председништва 

страни језици: 

- енглески, средњи 

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

име, средње слово, презиме  Екатерина А. Мрђа 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Здравствена установа Медлаб, медицинско-биохемијска 

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

(100%) од 2010. год.  

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

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

* По препорукама Националног савета за високо 

образовање и актуелним правилима НАТ-а, у софтверу 

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

наставник који је поделио радни однос са здравственом 

установом - Наставном базом Школе. 

ужа стручна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд  
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура 1988 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
микробиологија 

специјализација 1989 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 

микробиологија са 

паразитологијом 

диплома (интегр.) 1981 
Медицински факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Хигијена са основама микробиологије и паразитологије 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

2 Јавно здравље 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

3 Бактериологија осс ЛАБ предавања 

4 Вирусологија осс ЛАБ предавања 

5 Медицински отпад осс ЛАБ предавања, вежбе 

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

МНГГ, МНГР 
предавања 

7 

Дистрибуција, складиштење и контрола хране и пића 

(веома мали број ускоспецијализованих часова из 

области хигијена) 

осс ПЕМ мод МНГГ предавања 

8 
Алтернативне врсте исхране (веома мали број 

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

9 
Превенција у здравству (мали број ускоспецијализованих 

часова из области хигијена) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

10 

Етички приступи и вештине комуникације у здравству 

(веома мали број ускоспецијализованих часова из 

области менталне хигијене) 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

11 Јавно здравље 2 мсс ЗН предавања 

12 Здрав стил живота мсс ЗН предавања 

репрезентативне референце 

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

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

2 

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

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

World Congress of Perinatal Medicine, Firenca, 2007. M34 

3 

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

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

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

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

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

5 

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

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

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

2007. M34 

6 

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

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

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

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

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

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

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

9 

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 3 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

микробиолошке лабоаторије  

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско лекарско друштво 

- Друштво микробиолога Србије 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Оливера Б. Нешић 

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 анатомија, физиологија и патофизиологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд  

анатомија, физиологија и 

патофизиологија 

докторат 1997 
Биолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
неурофизиологија 

магистратура 1990 
Биолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
неурофизиологија 

специјализација - - - 

диплома 1983 
Биолошки факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
биологија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 
Основи психијатрије и неурофизиологије бола са 

здравственом негом психијатријских пацијената 
осс ЗН предавања 

2 Анатомија и физиологија 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

предавања 

3 Функционална анатомија осс ФТ предавања 

4 Основи неурологије осс ФТ предавања 

5 Медицинска цитологија осс ЛАБ предавања 

6 Истраживање, истраживачке методе и статистика 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

7 Спортске активности особа са инвалидитетом 2 мсс ЗН предавања 

8 Хистологија осс ЛАБ вежбе 

9 Медицинска генетика и молекуларна биологија осс ЛАБ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Lee-Durham J. C., Wu Y., Mokkapati V. U. L., Paulucci-Holthauzen A. A, Nešić O.: Induction of Angiopoietin-2 after Spinal 

Cord Injury, Neuroscience, 2011. M22 

2 
Durham-Lee J., Venkata Usha Mokkapati, Kathis E. Johnson, Nešić O.: Amiloride improves motor recovery after spinal cord 

injury, J. Neurotrauma 28(7):1319-26, 2011. M21 

3 
Ferrari D. C., Nešić O., Perez-Polo J. R.: Perspectives on neonatal hypoxia/ischemia-induced edema formation, Neurochem. 

Res. 35(12):1957-65, 2010. M23 

4 
Nešić O., Sundberg L. M., Herrera J. J., Mokkapati V. U., Lee J., Narayana P. A.: Vascular endothelial growth factor and 

spinal cord injury pain, J. Neurotrauma 27(10):1793-803, J. Neurotrauma, 2010. М22 

5 
Ferrari D. C., Nešić O., Perez-Polo J. R.: Oxygen resuscitation does not ameliorate neonatal hypoxia/ischemia-induced 

cerebral edema, J. Neurosci. Res. 88(9):2056-65, 2010. M22 

6 
Nešić O., Guest J. D., Zivadinovic D., Narayana P. A., Herrera J. J., Grill R. J., Mokkapati V. U., Gelman B. B., Lee J.: 

Aquaporins in Spinal Cord Injury: The Janus Face of AQP4, Review, Neuroscience 28, 168(4):1019-35, 2010. M22 

7 

Carlton S. M. Y. Tan, Nešić O., G. L Hargett A. C. Bopp M. S., A. Yamani, Q. Lin; W. Willis. Peripheral and central 

sensitization in remote spinal cord regions contribute to central neuropathic pain after spinal cord injury, Pain 15:147(1-3): 

265-76, 2009. M21 

8 
Herrera J., Nešić O.: Narayana P. Reduced Vascular Endothelial Growth Factor Expression In Contusive Spinal Cord Injury, 

J. Neurotrauma 26(7):995-1003, 2009. M21 

9 
Nešić O., Lee J., Unabia G. C., Johnson K., Ye Z., Vergara L., Hulsebosch C. E., Perez-Polo J. R.: Aquaporin-1, A Novel 

Player in Spinal Cord Injury, J. Neurochem. 105 (3):628-640, 2008. M21 

10 
Nešić O., Gašić J., Radenović L., Antić S., Anđus P.: Praktikum iz eksperimentalne fiziologije za studente Molekularne 

biologije i Opšte biologije, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1998. M45 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 162 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 28 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 1999-2012: University of Texas Medical Branch (UTMB), 

Galveston, USA 

- 1998-1999: Institute fur Zellbiochemie und Neurologie, 

Universitaet Hamburg, Germany 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20698758
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20698758
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остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2011-2017: усавршавање и рад на University of Texas Medical Branch (UTMB), Galveston, USA, Tenure Associate 

Professor 

- 2007-2011: Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Texas Medical Branch (UTMB), 

Galveston, TX, USA, assistant professor tenure-track  

- 2001-2007: Department of Biological Chemistry and Genetics, University of Texas Medical Branch (UTMB), Galveston, 

TX, USA, research Assistant Professor (non-tenure track) 

- 1998-1999: postdoctoral fellow, Institute fur Zellbiochemie und Neurologie, Universitaet Hamburg, Germany 

- 1997-1998: асистент, научни сарадник, Институт за Физиологију, Група за Молекуларну биологију и физиологију, 

Биолошки факултет, Универзитет у Београду; и Лабораторија за целуларну неурофизиологију, Институт за 

Биолошка Истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду  

- 1993-1997: visiting scholar, Department for Medical Physiology, Faculty of Medicine, University of Calgary, Canada 

- 1999-2007: post-doctoral fellow, Department of Biological Chemistry and Genetics, University of Texas Medical Branch 

(UTMB), Galveston, TX, USA 

- 1986-1993: асистент, предавач, истраживач, Институт за физиологију и биохемију, Група за Молекуларну 

биологију и физиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Лабораторија за Целуларну 

неурофизиологију, Институт за Биолошка Истраживања “Синиша Станковић”; Универзитет у Београду 

- рецензент за 15 водећих часописа из области неуронаука укључујући часописе са IF 9.5 (Brain) и IF 8.2 (Journal 

of Neuroscience). 

- велики број предавања по позиву на универзитетима у Америци и Европи и на интернационалним 

конференцијама, од којих је на 3 конференције председавала 

- више објављених стручних и научних радова из области молекуларне биологије, неуронаука и физиологије 

признања: 

- 2007: награда Америчке Асоцијације за повреду кичмене мождине (ASIA) за рад на аквапоринима 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- American Society of Neurophysiologists 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Љиљана П. Павловић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза 

Лазаревић“, од 1995. год. 

Ужа научна односно уметничка област клиничка медицина 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
клиничка медицина 

докторат - - - 

магистратура - - - 

супспецијализација 2016 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
судска психијатрија 

специјализација 2002 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
психијатрија 

диплома (интегр.) 1995 
Медицински факултет Београд, 

Универзитет у Београду 
општа медицина 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 

Управљање људским ресурсима (веома мали број 

ускоспецијализованих часова из области медицине и 

психологије 

осс ПЕМ сви модули вежбе 

2 Стрес у здравству и супервизије) 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

репрезентативне референце 

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

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

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

Лазаревић“, Енграми, 2013. M53 

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
-  стручни скупови у оквиру континуиране медицинске 

едукације 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

- 2016: судија у Суду части Регионалне лекарске коморе Београд 

- 2014: делегат Региналне лекарске коморе Београд 

- 2009-2010: US Medical School, предавач 

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

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

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Удружење психијатара Србије 

- Извршни одбор Регионалне лекарске коморе Београд 

- Секција психијатрије подружнице Српског лекарског друштва, председник 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Весна Р. Рајаковић Јовчић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
право и социологија 

докторат 2015 
Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
право 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2007 
Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Социологија здравља и болести осс ЗН предавања, вежбе 

2 Јавно здравље 
осс ФТ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 
предавања, вежбе 

3 Пословно право 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

предавања 

4 Међународно хотелијерство и туризам 
осс ПЕМ 

мод МНГХ 
предавања 

5 Заштита података и рачунарских система осс ИТ предавања 

6 Социјални и правни основи рачунарства осс ИТ предавања 

7 
Здравствено законодавство са нагласком на правима 

пацијента 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 Здравствена демографија мсс ЗН предавања 

9 Здравствени системи у ЕУ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

вежбе 

репрезентативне референце 

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

2 

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

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

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

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

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

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

str.358-372, 2015. M64 

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

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

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

стр. 55-67, 2013. М64 

7 

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

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

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

of Academic Publication: ICAAP) M34 

8 

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

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

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

9 

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 

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

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

секретар 

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

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

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

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

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

Multiscience 

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

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

Development, Eurobrand 

страни језици: 

- енглески, напредни  

- руски, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Јасмина Р. Рајаковић Мијаиловић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат 2013 
Факултет за трговину и банкарство Београд, 

Алфа универзитет у Београду 

економија и 

предузетништво 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома 2005 
Економски факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи економије 
осс ПЕМ сви модули 

осс ИТ 
предавања 

2 Економика предузећа 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ 
предавања 

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

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

5 Монетарне и јавне финансије 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ 
предавања 

6 
Основи микроекономије и методе економских анализа, 

анализа пословања и биланса 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
предавања 

7 Међународна економија и финансије осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

8 
Кредитирање становништва, привреде и процена 

колатерала 
осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

9 Контрола и ревизија 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
предавања 

10 
Берзанско пословање и инвестиције у хартије од 

вредности 
осс ПЕМ мод МНГФБ предавања 

11 
Буџетирање установе и основе јавних набавки у 

здравству 
осс ПЕМ мод МНГЗ предавања 

12 Основи економије  мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

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

29 The culture of polis, 2016. M34 

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

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

3 

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

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

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

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

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

5 

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

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

August 2014. M34 

6 

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

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

#3, december 2014. M34 

7 

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

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

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

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

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 

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

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

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

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

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

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

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

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

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

Multiscience 

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

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

Development, Eurobrand 

- управни одбор Савеза омладинских задруга Србије  

страни језици: 

- енглески, напредни  

- руски, напредни 

 

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

име, средње слово, презиме  Оливера Т. Смиешко Боканић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура 2010 
Факултет за предузетни менаџмент Београд,  

Универзитет Браћа Карић у Београду 
менаџмент 

специјализација - - - 

диплома 2006 
Факултет за предузетни менаџмент Београд,  

Универзитет Браћа Карић у Београду 
менаџмент 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Организација здравствене делатности осс ЗН предавања 

2 Контрола квалитета 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

предавања 

3 Организација пословања 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

предавања 

4 Контрола и ревизија 
осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 
предавања, вежбе 

5 Контрола квалитета 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

6 Организација времена 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања, вежбе 

7 Основи менаџмента мсс МНГЗ вежбе 

8 Основи организације мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Carić O., Smieško Bokanić O.: Science and Scientific Method as part of urban culture taught on Serbian Universities. Kultura 

polisa: časopis za negovanje demokratske političke culture, стр. 489-497. 2015. M53 
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2 

Carić M., Carić O., Smieško O.: Construction and Techniques of Writing a Scientific Paper in Natural and Engineering 

Sciences, Zbornik Matice Srpske za prirodne nauke/ Journal of Natural Sciences, Matica Srpska Novi Sad, № 125, 117—126. 

2013. M53 

3 
Смиешко О., Царић О., Царић М.: Анализа и синтеза у методологији научно-истраживачког рада, Педагошка 

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

4 

Антонић Б., Смиешко О. Ризнић, Д.: Концептуални оквир социјалног маркетинга и његов допринос подизању јавне 

свести грађана, Агроекономика, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију 

села, бр. 51-52, стр: 143-154, 2011. М53 

5 

Smieško O., Carić, M.: Entrepreneurial University Model, First International Conference on Entrepreneurial Learning – ICEL 

1, Zagreb, Entrepreneurial Learning, Proceedings from the International Conference on Entrepreneurial Learning – ICEL 1, 

стр. 79-86, 2011. M34 

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

Together in the Multi-cultural Society, 2010. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- бројни семинари из области економије, менаџмента, 

ревизорства 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2015-данас: члан тима и експерт из области предузетништва на више међународних и домаћих пројеката 

- 2012-данас: стручни консултант у области ISO акредитације и других система квалитета или менаџмент система 

- 2012-данас: оцењивач за ИСО 9001:2015, ИСО 27001:2013, ИСО 22301:2012 и ИСО 14001:2015 

- 2012-данас: сертификовани предавач од стране Еxemplar Globar на курсевима Management Systems Auditing (АU), 

Leading Management System Audit Teams (TL), Quality Management Systems (QM), Quality Management Systems 

9001 и Business Continuity Management Systems (BC) 

- 2015-2020: предавач Еxemplar Globar на курсевима Management Systems Auditing (АU), Leading Management 

System Audit Teams (TL); Quality Management Systems (QM), Quality Management Systems 9001: 

- 2015: Business Continuity Management Systems (BC); водећи оцењивач за ИСО 9001:2015, ИСО 27001:2013, ИСО 

22301:2012 и ИСО 14001:2015. 

- 2011-2016: члан тима Универзитета Привредна академија у Новом Саду и експерт из области предузетништва 

учествовала на више међународних и домаћих пројеката 

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- оцењивач ИСО 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Иван Р. Станисављевић 

звање предавач 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат - - - 

магистратура 2008 
Факултет за менаџмент Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
менаџмент 

специјализација - - - 

диплома 2003 

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница 

Карић“ Београд, 

Универзитет Браћа Карић, Београд 

економија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи менаџмента  
осс ПЕМ, сви модули 

осс ИТ 
предавања 

2 Основи предузетништва 
осс ПЕМ, сви модули 

осс ИТ 
предавања 

3 Управљање људским ресурсима осс ПЕМ, сви модули предавања 

4 Управљање ризицима осс ПЕМ, сви модули предавања 

5 Менаџмент догађаја у хотелијерству 
осс ПЕМ 

мод МНГР 
предавања 

6 

Менаџмент барова, казина, крузера и других 

специјализованих угоститељских објеката (мањи део 

ускоспецијализованих часова везан за менаџмент) 

осс ПЕМ 

мод МНГР 
предавања 

7 Менаџмент људских ресурса у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

8 Развој каријере запослених и coaching 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

9 Технике преговарања мсс МНГЗ предавања 

репрезентативне референце 

1 

Vladisavljević R., Soleša D., Stanisavljević I.: 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 

(ERiE), International Eco-School Program in Serbia as a Mean of Integration of Teachers and Students in the Process of 

Education for Sustainable Development, -1, 0, 0, pp. 233-241, 0, 2016. М34 

2 

Vladisavljević R., Solesa D., Stanisavljevic I.: International Eco-School program in Serbia as a mean of Integration of 

Teachers and Students, The Process of Education for Sustainable Development; u: Proceedings of the 13rd International 

Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016, Czech University of Life Sciences Prague 13, pp. 633-641, 978-

80-213-2646-0, Чешка Република, 2-3. jun 2016. М34 

3 

Stanisavljević R. I.: Analize of the influence of the socio-economic impacts to the development of the knowledge economy 

in Serbia, International Conference for Business and Economics (IJAS) 10.- 13. аpr., 2016, Paris, France, P7RS277, 2016. 

М34 

4 
Stanisavljević R. I.: Knowelege economy as the economic growth in Serbia, International jurnal of arts and sciences, 

International Conference for Business and Economics (IJAS) 01-04. dec. 2015. Freibourg, Germany, DE5C468, 2015. М34 

5 

Stanisavljević R. I.: Institutional platform for the development of a knoweledge society in the transitional environment of 

the Republic of Serbia, International jurnal of arts and sciences, International Conference for Business and Economics (IJAS) 

23-26. jun 2015. Barcelona, Spain, B5R380, 2015. М34 

6 

Stanisavljević R. I.: Institutional framework for entrepreneurship development in the Republic of Serbia, Multidisciplinary 

Academic Conference on Economics, Managment and Marketing (MAC-EMM 2014), 05-06. dec. 2014. Prague, Czech 

Republic. MAC201412019, 2014. М34 

7 
Stanisavljević R. I.: The Influence of the Global Economic Crisis on the Institutions of the Society in Transition, Frst Sarajevo 

International Conference by FBA Global Crisis and Coutries in Transition, 19-22. juni 2014. Sarajevo, BiH, 2014. М34 

8 

Trnavac D., Stanisavljević R. I., Đuričić M.: Indicators of development of small and medium business companies, 12nd 

International Conference Research and development in mechanical industry RaDMI 2012, Vrnjačka Banja, 15-18. sept. 2012, 

681-686, 2012. М34 

9 
Станисављевић Р. И., Савић В., Милованчевић М.: Приватизација, препоруке и правци развоја, Економика, 5-6, 

189-195, 2008. М53 
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10 
Станисављевић Р. И., Станисављевић П., Ракић Т.: Пројекат SWOT анализe, Мајска конференција о стратегијском 

менаџменту (МКСМ) 2005, 6-8. juni 2005, Борско језеро, стр. 170-178, 2005. М64 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 1 

katукупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 
- бројни семинари из области менаџмента, 

предузетништва и економије 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2017-2018: координатор уписа студента ИЦЕПС-а за регион ВШЈ Лесковац, ненаставно особље 

- 2014-2018: асистент, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду  

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

- носилац више комерцијалних пројеката 

- више објављених стручних и научних радова из области менаџмента 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Немања С. Станишић 

звање предавач ван радног односа (мастер) 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Kreativa Nova Formula, маркетинг агенција, Београд, од 

2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област економија 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2020 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
економија 

докторат - - - 

магистратура - - - 

диплома, мастер 2015 
Економски факултет Београд, 

Универзитет у Београду  
пословно управљање 

диплома 2010 
Економски факултет Београд, 

Универзитет у Београду  
економија, маркетинг 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи макроекономије осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

2 Теорије цена осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

3 Истраживање тржишта и развој банкарског производа осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

4 Међународна економија и финансије осс ПЕМ мод МНГФБ вежбе 

5 Финансијска тржишта и институције 
осс ПЕМ мод МНГФБ 

осс ИТ 
вежбе 

6 Основи економије  мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Stanišić N.: Socioekonomski aspekt starenja, Socieconomical aspect of aging, 5. Mednarodna znastvena konferenca za 

človeka gde: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, 11-13 mart 2017, Maribor, Slovenija, 2017. M34 

2 

Deljanin A., Stanišić S., Stanišić N.: Poboljšanje kvalitet života žena u menopauzi savremenim terapijskim modalitetima/ 

Improving the quality of life of menopausal women with modern therapeutic modalities, 5. Mednarodna znastvena konferenca 

za človeka gde: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, 11-13 mart 2017, Maribor, Slovenija, 2017. M34 

3 

Deljanin А., Stanišić S., Stanišić N.: Funkcionalna ishrana u menopauzi /Functional nutrition in menopause, 5. Mednarodna 

znastvena konferenca za človeka gde: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, 11-13 mart 2017, Maribor, 

Slovenija, 2017. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - бројни семинари из области економије 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2018-данас: Kreativa Nova Formula, маркетиншка агенција, Београд, менаџер кључних клијената 

- 2018-2020: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, сарадник 

- 2017-2018: Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд, ИТ 

администратор 

- 2015-2017: Prointer IT Solutions and Services, Београд, менаџер пословног развоја 

- 2014-2015: Life Design Hotel, Београд, маркетинг пројект менаџер 

- 2011-2014: Теленор Србија, Београд, менаџер VIP клијената 

- више објављених стручних и научних радова из области економије 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Срђан З. Стојановић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2017. год. 

ужа стручна односно уметничка област природне науке 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2017 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
природне науке 

докторат 2006 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хемија, органска синтеза 

магистратура 1999 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хемија, органска синтеза 

специјализација - - - 

диплома 1996 
Природно-математички факултет Нови Сад, 

Универзитет у Новом Саду 
хемија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Основи биохемије 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

30 

2 Методика истраживачког рада 
осс ФТ 

осс ЛАБ 
30 

3 Медицинска биохемија 1 осс ЛАБ 60 

4 Медицинска биохемија 2 осс ЛАБ 45 

5 Нутриционизам осс ПЕМ мод МНГГ 8 

6 Основи прехрамбене технологије осс ПЕМ мод МНГГ 30 

7 Истраживање, истраживачке методе и статистика 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
10 

репрезентативне референце 

1 

Jevric R. L., Karadzic Z. M., Mandic I. A., Podunavac Kuzmanovic O. S., Kovacevic Z. S., Nikolic R. A., Okljesa M. A., 

Sakac N. M., Penov Gasi M. K., Stojanovic Z. S.: Lipophilicity estimation and characterization of selected steroid derivatives 

of biomedical importance applying RP HPLC, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 134, 27-35, 2017. M22. 

2 
Krstić T., Suvajdžić Lj., Stojanović S., Crvenković-Lozanov Z., Damjanović J., Čabarkapa I., Velhner M., Stefanović V.: 

Antimicrobial Activity of Sour Cherry, Agro Food Industry Hi-Tech 27(1): 56-58, 2015. M23 

3 
Krstić T., Suvajdžić Lj., Stojanović S., Milanov D., Velhner M., Bojić G., Ilić N.: Different antimicrobial effect of raspberry 

depending on the method of active components isolation, Food and Feed research, 2014. M51 

4 

Nataša P. Milošević, Srdjan Z. Stojanović, Katarina Penov-Gaši, Nada Perišić-Janjić, Roman Kaliszan: Reversed- and 

normal-phase liquid chromatography in quantitative structure retention–property relationships of newly synthesized seco-

androstene derivatives, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 88, p. 636-642, 25 Jan. 2014. M21 

5 
Ракић Б., Стојановић С.: Практикум из Органске хемије, Европски универзитет – Фармацеутски факултет, Omega 

MS Pharmacy, Нови Сад, 2013. М45 

6 

M. Sakač, A. Gaković, S. Stojanović, E. Djurendić, V. Kojić, G. Bogdanović, K. Penov Gaši, Synthesis and biological 

evaluatio of a series of A,B-ring modified 16,17-seco-androstane derivatives, Bioorganic Chemistry 36, 128-132, 2008. [IF 

1.958]. M22 

7 

Nada U. Perišić-Janjić, Tatjana Lj. Djaković-Sekulić, Srdjan Z. Stojanović, Katarina M. Penov Gaši, HPTLC 

Chromatography of Androstene Derivates. Application of Normal Phase Thin-Layer Chromatographic Retention Data in 

QSAR Studies Steroids 70, 137-144, 2005. [IF: 2.416] M22 

8 

K. Penov Gaši, S. Stojanović, M. Sakač, E. Djurendić, J. Csanadi, D. Molnar Gabor, D. Lazar, R. Kovačević, Synthesis and 

biological activity of some 17beta-substituted homolactones of androst-5-ene derivatives, Collection of Czechoslovak 

Chemical Communications 70, 1387-1396, 2005. [IF 0.949] M22 

9 
K. Penov Gaši, S. Stojanović, M. Sakač, M. Popsavin S. Jovanović-Šanta, S. Stanković, O. Klisurić, N. Andrić, R. Kovačević, 

Synthesis and anti-aromatase activity of some new steroidal D-lactones, Steroids 70, 47-53, 2005. [IF 2.416] M22 

10 
N. Perišić-Janjić, T. Djaković-Sekulić, S. Stojanović, K. Penov-Gaši: Evaluation of Lipophilicity of Some 

Dehydroepiandrosterone Derivates Using RP-18 HPTLC Chromatography, Chromatographia 60, 2004. [IF 1.145] M23 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата 32 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе 11 

тренутно учешће на пројектима домаћи: -  међународни: -  

усавршавања 
- тренинзи у области менаџмента и комуникације: 

Мађарска, Бугарска, Чехословачка 
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- међународни сертификати: "Kepner-Traeaguer", 

"TMI", "Skills" и др. 

- струковни семинари у земљи и иностранству 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

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

струковних студија, директор 

- 2015-данас: Универзитет модерних знаности, Мостар, БиХ, гостујући предавач и стручни консултант 

- 2014-данас (2001-2003): предавач у специјалним одељењима, Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад 

- 2006-данас: Центар за подучавање Едука Центар, Development & Consulting, Нови Сад, предавач, директор 

- 2012-2017: Фармацеутски факултет, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ванредни 

професор, декан 

- 2008-2017: Оmega MS Pharmacy, директор 

- 2007-2008: Avon Cosmetics, Праг/Букурешт/Београд, Business Development Manager & Training Manager 

- 2007-2008: Avon Cosmetics SCG, Подгорица/Београд, Division Sales Manager Montenegro 

- 2007-2008: Avon Cosmetics SCG, Београд, Division Sales Manager Serbia 

- 2004-2008: Avon Cosmetics SCG, Београд, Business Development Manager Serbia 

- 2004-2006: стручно усавршавање: Пољска, Руминија, Мађарска, Бугарска, Чехословачка; сертификати од стране 

Компанија "Kepner-Traeaguer", "TMI", "Skills" и др.  

- 2003: Avon Cosmetics SCG, обласни Директор продаје 

- 2000-2001: Медицински факултет (смер: фармација), Нови Сад, асистент 

- 1996-2001: Природно-математички факултет, Нови Сад, асистент 

- 1999: Српског хемијског друштва - Хемијског друштва Војводине, секретар 

- 1996-1999: пројекат: "Синтеза и физичке-хемијска испитивања биолошки акт. једињења и њихових аналога" 

- аутор и/или коаутор великог броја научних радова из области органске синтезе фармацеутски активних супстанци 

признања: 

- већи број признања у Avon Cosmetics 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине 

страни језици: 

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

име, средње слово, презиме  Милица З. Стојковић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, од 2018. год. 

ужа стручна односно уметничка област право и социологија 

Академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2018 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
право и социологија 

докторат 2018 
Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
привредно право 

магистратура - - - 

специјализација - - - 

диплома, мастер 2013 
Правни факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
право 

диплома 2012 
Правни факултет Ниш, 

Универзитет у Нишу 
право 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Етика у здравству 

осс ЗН 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

2 Здравствено и социјално законодавство 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

3 Здравствени системи у ЕУ 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ мод МНГЗ 

предавања 

4 Пословно право 

осс ПЕМ мод МНГФБ, 

МНГЗ, МНГХ, МНГР 

осс ИТ 

предавања 

5 Јавно здравље 2 мсс ЗН предавања 

6 
Здравствено законодавство са нагласком на правима 

пацијента 
мсс ЗН вежбе 

7 Менаџмент људских ресурса у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

8 Стрес у здравству и супервизија 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
вежбе 

репрезентативне референце 

1 

Stojković M., Jeremijev V.: Protection of intellectual property rights in customs regulations, Life cycle engineering and 

management ICDQM 2018, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, str. 317-322, Prijevor, 2018. 

M64 

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

M34 

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

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

4 
Стојковић М.: Правни значај Уредбе бр. 17 Европске економске заједнице, Право-теорија и пракса, 4-6/2017, 56-65, 

2017. М64 

5 
Stojković M.: Development of the legal framework of competition policy in the European Union, 12. IMCSM, Bor, Tehnički 

fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, 405-412, 2017. M64 

6 
Stojković M.: Criminal offenses against intellectual property rights in the cybercrime, Dani Arčibalda Rajsa, Tematski 

zbornik radova međunarodnog značaja, Tom III, Kriminalističko-policijska akademija, 531-537, Beograd, 2016. M34 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања - семинари из области права 
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остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- 2016-2017: Адвокатска канцеларија Зоран Ђ. Маринковић, Ниш, адвокат приправник 

- 2015-2018: Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, Ниш, сарадник 

- више објављених стручних и научних радова из области ургентне медицине и прве помоћи 

признања: 

- Седми септембар за изузетан допринос у области образовања, 

- Њ.К.В. Престолонаследник Александар II за изванрендни успех у образовању  

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:  

- Савез књижевника у утаџбини и расејању (СКОР) 

- The European Law Students Association, Local Group Niš (ELSA) 

страни језици: 

- енглески, напредни 

- грчки, напредни 

- француски, напредни 

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

име, средње слово, презиме  Дарко В. Тадић 

звање професор струковних студија 

назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд, од 2009. год. 

ужа стручна односно уметничка област менаџмент и маркетинг 

академска каријера 

 година институција област 

избор у звање 2009 
Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 
менаџмент и маркетинг 

докторат 2006 
Факултет драмских уметности Београд, 

Универзитет у Београду 
медији и комуникација 

магистратура 1994 
Факултет драмских уметности Београд, 

Универзитет у Београду 
медији и комуникација 

специјализација - - - 

диплома 1992 
Факултет драмских уметности Београд, 

Универзитет у Београду 
драматургија 

списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години 

 назив предмета врста студија вид наставе 

1 Вештине пословне комуникације 

осс ЗН 

осс ФТ 

осс РАД 

осс ЛАБ 

осс ПЕМ сви модули 

осс иТ 

предавања 

2 Управљање односима са јавношћу осс ПЕМ мод МНГЗ, МНГХ предавања 

3 Етички приступи и вештине комуникације у здравству 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

4 
Квалитативна истраживања у здравству и писање 

стручних радова 

мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

5 Истраживање, истраживачке методе и статистика 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

6 Управљање односима са јавношћу 2 
мсс ЗН 

мсс МНГЗ 
предавања 

7 Управљање комуникацијама са новинарима мсс МНГЗ предавања, вежбе 

8 Вештине презентације мсс МНГЗ предавања, вежбе 

9 Основи организације мсс МНГЗ вежбе 

10 Стратегијски менаџмент и пословно планирање мсс МНГЗ вежбе 

11 Маркетинг здравствених установа мсс МНГЗ вежбе 

репрезентативне референце 

1 
Тадић Д.: Односи са јавношћу и проблем репутације у јавној управи, Зборник радова V међународног скупа Моћ 

комуникације, Београд, 2016. М34 

2 Тадић Д.: Рекламократија, Зборник радова IV међународног скупа Моћ комуникације, Београд, 2015. М34 

3 
Тадић Д.: Креативност при изради пропагандне кампање на примеру хотел Извор, Аранђеловац, Зборник радова 

међународног скупа EDASOL, Бања Лука, 2014. М34 

4 
Тадић Д. и сар.: Стереотипи о манипулацији: прилог одређењу појма манипулација, Зборник радова I међународне 

научне конференције Моћ комуникације,86-100, Београд, 2012. М34 

5 Тадић Д.: Комуникологија: вештине ингтерперсоналне комуникације, Цекомс, Београд. 2012. М64 

6 Тадић Д.: Yugoslav Propaganda Films: Early Works (1945-1952), Journal of Film and Video 63, No. 3, 2011. М34 

7 
Тадић Д.: Комуникација и перцепција - ментална машина, Зборник радова I међународног скупа Моћ комуникације, 

287-300, Београд, 2010. М34 

8 Тадић Д.: Пропагандни филм, Спектрум, Београд, 2010. M53 

9 Тадић Д.: Пропаганда и филм, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама бр. 16, ФПН, 41-58, Београд, 2010. М64 

10 Тадић Д.: ТВ реклама као средство пропаганде, Спектрум, Београд, 2007. M53 

збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

укупан број цитата - 

укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

тренутно учешће на пројектима домаћи: - међународни: - 

усавршавања 

- 2014-2016 обука предавача и тренера "Вештина 

комуникације", Институт за примену науке у 

пољопривреди, Београд 

- 2008, IWLEARN, Communications Network, Greece 
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- семинари из области вештина пословне 

комуникације, организације пословања, 

дигитализације у пословању и менаџмента 

остали релевантни подаци 

претходно радно искуство и остале радне активности: 

- активан рад на промоцији знања и вештина преко низа радионица, скупова, трибина, тренинга 

- један од организатора конференције "Моћ комуникације" на Високој струковној школи – Интернационални 

центар за професионалне студије, Београд 

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

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

комуникације 

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

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

- 2000-2001: Quartet Advertising, Beograd, Project Leader 

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

- 1994-1997: Marketing and Publicity Agency, Beograd 

- више објављених стручних и научних радова из области менаџмента 

признања: 

- - 

чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама: 

- - 

страни језици: 

- енглески, средњи 

 


