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Избор у звање 
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Предавач у области 
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Специјализација 
   

Магистратура 

2002 Економски факултет,  

Универзитет у Приштини 

Банкарство 

Диплома 

1994 Економски факултет,  

Универзитет у Приштини 

Економика предузећа, 

Tеорија цена 

Списак предмета које наставник држи 

Р.б. Назив предмета Врста студија 

1 Пословно банкарство осс – фин 

2 Финансијско извештавање осс – фин 

3 Пословна статистика осс – зај 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10) 

1 Управљање банкарским пласманима као фактор стабилности и ризика пословања банака, 

Магистарски рад, Економски факултет, Универзитет у Приштини, 2002 

2 Улога информационих технологија у привредном развоју Србије, Економика, Економски факултет 

Приштина, јануар-јун 1997, бр. 1-3 

3 Економски аспекти инвестиционих пројеката предузећа, Економика, Економски факултет 

Приштина, јул-децембар 1998. године, бр. 4-6 

4 Глобализација – феномен краја XIX века и почетка XX века, Економски сигнали, Волумен 1, број 4, 

Виша економска школа Пећ у Лепосавићу 

5 Оцена финансијских ефеката и ризика инвестиционих пројеката у функцији управљања банкарским 

пласманима, Економски сигнали, Волумен 2, број 1 и 2, Висока економска школа струковних 

студија Пећ у Лепосавићу 

6 Жена лидер у савременом пословном амбијенту, Међународни научни скуп ЕС-НБЕ 2011 

''Економска наука у функцији креирања новог пословног амбијента'', Економски факултет, 

Косовска Митровица, 9-10 новембар 2011.   Зборник радова у изради 
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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 

Учествовање у финансијским вештачењима 

  

 


