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Списак предмета које наставник држи 

Р.б. Назив предмета Врста студија 

1 Монетарне и јавне финансије осс - фин 

2 Берзанско пословање и хартије од вредности осс – фин.,сцм 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10) 

1 . “Нова економија: знање засновано на вредностима” (New economy: the knowledge based on values), 

(коаутор).  2. Национална конференција са међународним учешћем “Менаџмент, спорт и туризам” МАСТА-

2014. 12-13 децембар 2014. Бања Лука, Република Српска (Босна и Херцеговина), стр. 154-159. ISBN 978-

99955-795-1-7. 

2  “ Одговорно реструктуирање” ( Responsible restructuring), (коаутор). . 2. Национална конференција са 

међународним учешћем “Менаџмент, спорт и туризам” МАСТА-2014. 12-13 децембар 2014. Бања Лука, 

Република Српска (Босна и Херцеговина), стр. 159-169. ISBN 978-99955-795-1-7. 

3  “Correlation between virtual enterprises and electronic institutions” (коаутор са Н. Дедовић),– Тематски 

зборник водећег међународног значаја Министерство освити и науки Украини Донбаська державна 

машинобудивна академия. VII Международная научно-техническая конференция „важке машинобудивання – 

проблеми таперспективни розвитку“ 2 -5 июна 2009 года. Г.Краматорск Украина с.298-303. 

4  “New trends and modern concepts and models in marketing” (коаутор са Н. Дедовић), Рад по позиву– 

Истакнути тематски зборник водећег међународног значаја  Вкючен в пленарное заседание VII 

международной конференции „важке машинобудування – проблеми та перспективи развитку“ 2-5 июна 2009 

года. Г.Краматорск, Украина с.326-332 

5 Криза покосила инвестиционе фондове у Србији“ (Crisis hits investment funds in Serbia ), (коаутор са Н. 

Дедовић), Тематски зборник међународног значаја  1st International Confrence “Law, Economy and Management 

in Modern Ambience” Sokobanja 25-27 September 2009. P.544-549 

6  “ Knowledge management within organiyational systems” (koautor sa N. Dedovic),– Тематски зборник 

међународног значаја  Annals of the oradea University fascicle of management and tehnological engineering, volume 

VIII ISSN 1583-069 “IMT ORADEA 2009” may 28th – may 29th 2009. Romania p.1648-1653 

7 . „Менаџмент ризика ликвидности у условима глобалне финансијске кризе“ (Liquity risk management of 

banks in global financial crisis) (коаутор са Н. Дедовић), Тематски зборник међународног значаја  1st 

International conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience” Sokobanja 25-27. September 2009 

p 549-555 

8  

 ,, Како преживети одказ? “ (коаутор са Н.Дедовић) Тематски зборник међународног значаја 12th 

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

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   
Број домаћих пројеката на којима наставник 
тренутно учествује   

Укупан број радова са 
SCI (SSCI) листе   

Број међународних пројеката на којима наставник 
тренутно учествује   

Усавршавања 

 

Остали подаци који се сматрају релевантним 

   



  


