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Списак предмета које наставник држи 

Р.б. Назив предмета Врста студија 

1 Електронско пословање и интернет маркетинг осс – спц, мис 

2 Информациони системи малих и средњих предузећа осс – мис 

3 Информациони системи у финансијама осс – фин 

4 Електронско пословање у финансијама осс - фин 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10) 

1 Увод и информационе системе, (уџбеник, коаутор), Висока економска школа струковних студија, 

Пећ, Лепосавић, 2007. 

2 Увод и информационе системе, (практикум, поглавља), Висока економска школа струковних 

студија, Пећ, Лепосавић, 2009. 

3 Интернет маркетинг и електронско пословање (уџбеник) коаутор, Висока економска школа 

струковних студија Пећ у Лепосавићу, Лепосавић, 2009. 

4 "Management of Transporting Material Products in Goods Traffic", 1st International Conference 

''Application of New Technologies in Management'', ANTIM 2009, Proceedings Volume 2, pg. 552-560, 

08–11.February 2009, Vrnjačka Banja, Srbija. 

5 ''Designing information system of human resources in higher education institution", Modelling and 

optimization in the machines building field MOCM, Volume 16 (2010) No.2, Romanian Tehnical Scienses 

Academy  pg. 52 – 59., Bacau, Romania 

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 

Као хонарарни сарадник '''Рај банка'' ад, Београд учествовао у пројектима увођења система платног промета, 

2002. SWIFT финансијског платног система и апликације Кредитног бира. Пријављен и прихваћен 

магистарски рад ''Интеграција елемената електронског пословања као фактор успешности корпоративног 

менаџмента'', Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Привредна академија, Нови Сад 

  

 


