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1. Doktorat nauka iz oblasti za koju se bira
(naziv doktorske disertacije, naučna oblast, godina i mesto odbrane)
"Стратегије кооперације произвођача и добављача у управљању ланцем снабдевања", Економија (Пословно
управљање), 2005., Економски факултет Универзитета у Нишу
2. Pozitivna ocena nastavnog rada
(naziv dokumenta, naziv ustanove/organizacije koja je izdala dokument, datum izdavanja)
- Оцена резултата научног и истраживачког рада кандидата
- Оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности
- Оцена резултата педагошког рада кандидата
- Оцена резултата које је кандидат постигао у развоју научно-наставног подмлатка
(Документе усваја Изборно веће Економског факултета у Нишу)
3. Ostvarene aktivnosti bar u četiri elementa doprinosa široj akademskoj zajednici iz člana 4. kriterijuma
(opis aktivnosti, podaci o dokumentima)

1. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:
• члан Комисије за упис студената на основне академске студије у више наврата;
• испитивач на пријемном испиту ради уписа студената на дипломске академске (мастер) студије (школске 2009/2010.
године);
• члан Комисије за спровођење конкурса за упис студената на мастер студије (школске 2010/2011. године);
• испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије Економског факултета у
Нишу:
- школске 2012/2013. године (Одлука Већа за мастер студије Факултета бр. 04-979 од 18.04.2012. године); - школске
2013/2014. године (Одлука Већа за мастер студије Факултета бр. 04-1510 од 30.05.2013. године); - школске 2014/2015.
године (Одлука Већа за мастер студије Факултета бр. 04-2596 од 19.09.2014. године); - школске 2015/2016. године
(Одлука Већа за мастер студије Факултета бр. 04-2669 од 24.09.2015. године);
• испитивач за полагање пријемног испита за упис на докторске академске студије Економског факултета у Нишу:
- школске 2014/2015. године (Одлука ННВ Факултета бр. 04-3309 од 08.11.2014. године);
- школске 2015/2016. године (Одлука декана Економског факултета бр. 01-3400 од 10.11.2015. године).
2. Учешће у раду тела факултета и универзитета:
У периоду пре избора у звање ванредног професора била је:
• члан у раду следећих органа и тела Факултета: Савета факултета, Већа Института, Научног семинара, Комисије за
научни рад и сарадњу са институцијама у земљи;
• секретар Катедре за економику и организацију предузећа;
У периоду после избора у звање ванредног професора била је:
• члан Централне Комисије за попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу (Одлука декана
Факултета бр. 01-3664 од 12.12.2012. године);
• члан Комисије за последипломско образовање Економског факултета у Нишу (Одлука ННВ бр. 04-523 од 01.03.2013.
године);
• члан Комисије за научни рад и сарадњу са институцијама у земљи (Одлука ННВ Факултета бр. 04-3291 од 03.11.2015.
године).
3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и универзитета:
• чланство у више Комисија за писање извештаја по захтеву за признавање страних високошколских исправа на
Универзитету у Нишу;
• члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу;
• члан Комисије за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу 2008. године;
• члан Комисије за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу 2013. године (Одлука ННВ
Факултета бр. 04-246 од 01.02.2013. године);
• члан Комисије за акредитацију мастер програма „Међународна логистика“ Економског факултета у Нишу и Руске
царинске академије (Одлука ННВ Факултета бр. 04-2589 од 19.09.2014. године).
4. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство, професионалне активности намењене
као допринос локалној или широј заједници:
• Руковођењe докторским дисертацијама (3 менторстава у изради докторских дисертација кандидата на Економском
факултету у Нишу) (видети под тачком 5);
• Руковођење израдом мастер радова (10 менторстава у изради мастер радова кандидата на Економском факултету у
Нишу) (видети под тачком 4);
• Учешће у Комисијама за писање извештаја за избор наставника и сарадника Факултета (видети под тачком 6);
• Коаутор уџбеника за средњу економску школу: Пословна економија за 2. разред економске школе (коаутор др Ђорђе
Каличанин), Data Status, Београд, 2014., 211 страна, ISBN 978-86-7478-330-6 (Решење о одобравању уџбеника
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 650-02-633/2013-06 од 15.1.2014. године).
5. Вођење професионалних (струковних) организација:
• члан Надзорног одбора Градске организације потрошача Ниша.
6. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других институција):
• Рецензент већег броја радова за међународне часописе - категорије М 24: Теме, издавача Универзитета у Нишу
(Потврда главног и одговорног уредника бр. 5/00-86-006/15-00/ од 07.10.2015.); Индустрија, издавача Економског
института у Београду (Потврда уредника од 13.10.2015.); као и водећих националних часописа – категорије М 51:
Економске теме (Потврда главног и одговорног уредника бр. 09-144 од 05.11.2015.); Facta Universitatis: Series Economics
and Organization (Потврда главног и одговорног уредника од 12.10.2015.); Зборника радова Правног факултета у Нишу
(Потврда Секретара Редакционог одбора од 10.11.2015.);
• Рецензент већег броја радова за тематске зборнике и зборнике са међународних конференција поводом Дана
Факултета и научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе (Потврда продекана
за научни рад Економског факултета у Нишу бр. 09-144 од 05-11-2015.).

7. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и научних конференција и
скупова:
• члан Организационог одбора Међународног научног скупа поводом Дана Економског факултета (Одлука ННВ
Факултета бр. 04-111 од 23.01.2015. године);
• члан Програмског одбора IX међународне летње школе економије (Одлука ННВ Факултета бр. 04-3576 од 09.12.2013.
године);
• преседавајући сесија на Међународном научном скупу поводом Дана Економског факултета (Прилози: Програми
конференција):
- 15.10.2009. била је председавајући сесије „Management Challenges in the Conditions of Crisis“;
- 14.10.2011. била је председавајући сесије „Management in the Function of Competitiveness“;
- 18.10.2013. била је председавајући сесије „Business Economics, Accounting, Auditing and Risk Management“.
8. Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експертизом факултета
и универзитета:
• члан Уређивачког одбора часописа Економске теме, чији је издавач Економски факултет Универзитета у Нишу
(Прилог: Импресум часописа);
• члан Editorial Board-a International Scientific Conference - REDETE 2014, Бања Лука, Република Српска, БиХ (Прилог:
Импресум Conference Proceedings);
• члан Уређивачког одбора међународног часописа „Journal of Economics“ који издаје Економски факултет Универзитета
„Гоце Делчев“ из Штипа, Македонија (Одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 1702-397/4 од 24.12.2014. године).
9. Пружање консултантских услуга заједници:
• 2007. године - локални консултант на пројекту израде Стратегије развоја града Ниша (Стратешки документ усвојен
на седници Скупштине града Ниша 03.12.2007.). Пројекат је финансирала Влада Републике Италије у оквиру SIRP
програма, уз техничку подршку UNHABITAT-a и ERVET-а – Агенције за развој регије Emilia Romagna – Италија, као и град
Ниш;
• 2009. године - локални консултант на пројекту израде Ревизије Стратегије развоја града Ниша 2009-2020., и
Оперативног програма за имплементацију Стратегије развоја града Ниша од 2009-2011., уз финансирање од стране
Владе Републике Италије, UNHABITAT-a, ERVET-а и града Ниша (Стратешки документи усвојени су на Седници
Скупштине града Ниша 15.04.2010.) Стратешки документи доступни на интернет страници Канцеларије за локални
економски развој града Ниша http://www.kler.ni.rs/index.php?section=downloads&subsection=category&category_id=1;
• Припрема, организација и реализација Модула: „Реинжењеринг пословних процеса у савременом предузећу“ и
„Предузетништво и управљање пројектима у савременим условима пословања“ за наручиоца посла – Универзитет у
Нишу (Уговор о ауторском делу бр. 7/00-14-057/11-00/ од 09.02.2011. године);
• Састављање, припрема и имплементација тренинг програма и давање консултација након имплементације тренинга
на тему: „Израда стратешких докумената“ за наручиоца посла: Удружење пословних жена Ниш (Уговор о ауторском
делу од 15.06.2012. године);
• Израда Стратешког плана развоја за период 2013-2017. година за Удружење пословних жена Ниш (Уговор о
ауторском делу бр. 01/12 од 20.09.2012. године);
• Пословно саветовање, обука, медијација и модерација пословних догађаја у области развоја МСП и кластера, а за
потребе чланица пословне мреже Куће кластера, у оквиру „Балкан Кластер“ пројекта EU IPA програма прекограничне
сарадње Бугарска-Србија (Уговор о аут. делу бр. 19/L/2015 од 10.08.2015. године).
• Као консултант учествовала је и на пројектима које су финансирале међународне организације као што су: USAID,
UNHABITAT, EАR, EBRD, LEDIB, итд.
10. Вођење или учествовање у ваннаставним активностима које доприносе угледу и статусу факултета и универзитета:
• Предавање по позиву на 9. Међународној летњој школи економије под називом „Companies in Modern Business World“,
коју je организивао Економски факултет Универзитета у Нишу. Тема предавања је била: „SMEEs development in Serbia:
current issues and ways for enhancing their growth“ (Прилог: Invitation, University of Niš, Faculty of Economics од 20.06.2014.
године).
11. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација:
• сарадник Научног друштва економиста (Признање од 11.04.2002. године);
• члан Радне групе Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) за поглавље 20 – Предузетништво и индустријска
политика у процесу приступања Србије Европској унији (Потврда Секретаријата Националног конвента о Европској
унији од 12.10.2015. године).
12. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе унапређењу универзитета
као заједнице учења:
• Учешће, као истраживач, на пројектима и то:
а) Научни пројекти националног карактера - пројекти Министарства науке Републике Србије (један је још увек у току):
1. „Истраживање структурних промена у функцији генерисања развоја“ од 1996-2000. године, које је финансирало
Министарство за науку, технологију и развој, пројекат реализовали Економски факултет Универзитета у Нишу и

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, руководилац подтеме пројекта је била проф. др Биљана Предић са
Економског факултета Универзитета у Нишу.
2. „Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције“ (бр. пројекта 1779) од
2002-2005. год., који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Владе Републике Србије,
пројекат реализовао Економски факултет Универзитета у Нишу, руководилац пројекта је била проф. др Биљана Предић
са Економског факултета Универзитета у Нишу.
3. „Истраживање савремених тенденција стратешког менаџмента користећи специјализоване менаџмент дисциплине у
функцији конкурентности српске привреде“ (бр. пројекта 179081) од 2011-2015. год., који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а реализују истраживачи са Факултета организационих
наука Универзитета у Београду и Економског факултета Универзитета у Нишу. Руководилац пројекта је проф. др Дејан
Петровић са Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
б) Пројекти међународног карактера – TEMPUS пројекти:
1. TEMPUS Project JEP CD – 41146 – 2006 “Rationalization of the Postgraduate Studies in Business Management and Economics
in Serbia” (2007-2009), који су као партнери реализовали Department of Economics, The University of Udine – Italy, The
University of Information Technology and Management, Rzeszow – Poland, Cracow University of Economics – Poland, Vienna
University of Economics and Business Administration – Austria, Faculty of Management at Comenius University, Bratislava –
Slovakia, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Економски факултет Универзитета у Нишу и Економски
факултет Универзитета у Београду.
2. TEMPUS Project JEP – 41103-2006 (RS) “Development of master curs – International Strategy Development” (2007-2009),
који су као партнери реализовали Економски факултет Универзитета у Нишу, Group Ecole Superieur de Commerce de
Clermont Ferrand – France и Економски факултет Универзитета у Љубљани – Словенија.
3. TEMPUS Project 145010 – TEMPUS – 2008 – RS – JPHES – ETF – JP – 00059 - 2008 “Development of Life-long Learning
Framework in Serbia” (2009-2012), који су реализовали следећи партнери: The University of Aarhus – Denmark, The
University of Technology and Life Sciences, Bydgorzcz – Poland, The University of Craiova – Romania, SPARK Holand,
Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Нишу, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Државни
Универзитет у Новом Пазару, Министарство образовања Републике Србије, Национални савет високог образовања
Републике Србије, Град Крагујевац, Национална служба запошљавања Републике Србије, Удружење послодаваца
Републике Србије и Информатички технолошки парк из Београда (координатор пројекта испред Универзитета у Нишу
била је проф. др Биљана Предић).
в) Интерни пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу (један је још увек
у току):
1. „Хармонизација привредно-системских решења Републике Србије са Европском унијом“, у периоду 2008-2009.
године, који је реализован у организацији Института за економска истраживања Економског факултета Универзитета у
Нишу. Руководилац пројекта је био др Борко Крстић.
2. „Наука и светска економска криза“, у периоду 2009-2012., у реализацији Центра за економска истраживања
Економског факултета Универзитета у Нишу. Руководилац пројекта је била др Евица Петровић.
3. „Антикризне политике и посткризни процеси“, за период 2012-2015., у реализацији Центра за економска
истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу. Руководилац пројекта је др Зоран Аранђеловић.
4. Rukovođenje ili članstvo u komisijama za najmanje pet diplomskih radova, od kojih najmanje dva od poslednjeg izbora
Руковођење (менторство) у изради мастер радова кандидата:
1. Марија Михајловић: „Стратегија диверсификације произвођача флаширане воде“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада и именовању Комисије за оцену и
одбрану мастер рада бр. 04-320 од 09.02.2012. године);
2. Марко Стевановић: „Избор метода раста предузећа у аутомобилској индустрији“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада и именовању Комисије за оцену и
одбрану мастер рада бр. 04-438 од 22.02.2013. године);
3. Ивана Милојевић: „Планирање раста и развоја предузећа у области телекомуникација“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада и именовању Комисије за оцену и
одбрану мастер рада бр. 04-2561 од 03.10.2013. године);
4. Марија Марковић: „Формулисање и примена стратегије екстерног раста предузећа“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада и именовању Комисије за оцену и
одбрану мастер рада бр. 04-1875 од 28.06.2013. године);
5. Драгана Ђорђевић: „Специфичности стратегије раста и развоја јавних предузећа у Републици Србији“ (Одлука Већа
за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада и именовању Комисије
за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2560 од 03.10.2013. године);
6. Дијана Блдић: „Заједничка улагања као стратегија раста и развоја предузећа“ (Одлука Већа за мастер студије

Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада и именовању Комисије за оцену и
одбрану мастер рада бр. 04-1174 од 25.04.2013. године);
7. Горан Златковић: „Кластерско умрежавање у функцији повећања конкурентности и иновативности предузећа у
текстилној индустрији“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за
одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-189 од 23.01.2015. године);
8. Јелена Тодоров: „Стратешка партнерства у аутомобилској индустрији у функцији развоја електричних аутомобила“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1324 од 06.05.2015. године);
9. Ана Петровић: „Анализа ефекта процеса преузимања на ефикасност предузећа“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и
одбрану мастер рада бр. 04-1323 од 06.05.2015. године);
10. Владимир Јовановић: „Генеричке стратегије предузећа у индустрији мобилне телефоније“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за
оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1987 од 29.06.2015. године).
Чланство у Комисијама за оцену и одбрану мастер радова кандидата:
1. Ирена Станковић: „Designing Distribution Network in Supply Chain: Yumis Niš Case Study“ (Одлука ННВ Економског
факултета Универзитета у Нишу о прихватању завршног – мастер рада и одобравању његове јавне одбране бр. 04-467
од 25.02.2011. године);
2. Милена Костић: „The Impact of RFID on Supply Chain Management“ (Одлука ННВ Економског факултета Универзитета у
Нишу о прихватању завршног – мастер рада и одобравању његове јавне одбране бр. 04-351 од 11.02.2011. године);
3. Соња Стојковић: „Прелазак са lean и агилних на хибридне ланце снабдевања“ (Одлука ННВ Економског факултета
Универзитета у Нишу о прихватању задатка мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 041701 од 16.06.2011. године);
4. Милан Ђорђевић: „Мерила раста и развоја предузећа у савременим условима пословања“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије
за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2436 од 13.09.2012. године);
5. Иван Донков: „Стратегија раста и развоја савременог предузећа“ (Одлука Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану
мастер рада бр. 04-2656 од 29.09.2012. године);
6. Иван Николић: „Методи раста предузећа у функцији производног програма“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за
оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2655 од 29.09.2012. године);
7. Милена Бокић: „Повезивање са купцима у функцији унапређења конкурентности на примеру компаније d.o.o. Alma
Quatro“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада
кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2660 од 29.09.2012. године);
8. Марија Томовић: „Примена идентификације путем радио фреквенције (RFID) у глобалним ланцима снабдевања“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада
кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1970 од 05.07.2012. године);
9. Алма Ашћерић: „Стратегијске алијансе као форма релационог маркетинга“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за
оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1969 од 05.07.2012. године);
10. Нада Миловановић: „Логистика набавке у ланцу снабдевања“ (Одлука Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану
мастер рада бр. 04-991 од 18.04.2012. године);
11. Магдалена Паунковић: „Имплементација Радио Фреквентне Идентификације технологије и њен допринос смањењу
залиха у постизању lean малопродаје“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању
задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-439 од
22.02.2013. године);
12. Адриано Шокац: „Стратегија раста и развоја предузећа заснована на стратешким партнерствима“ (Одлука Већа за
мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1525 од 30.05.2013. године);
13. Магдалена Јовановић: „Стратегије раста и развоја малих и средњих предузећа“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за
оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1177 од 25.04.2013. године);
14. Марија Николић: „Креирање вредности у пословним мрежама“ (Одлука Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану
мастер рада бр. 04-2832 од 23.10.2013. године);

15. Невена Станисављевић: „Контрола формирања, функционисања и развоја кластерске организације применом
бенчмаркинга“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер
рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2563 од 03.10.2013. године);
16. Ивона Илић: „Улога стратегијске контроле у унапређењу флексибилности предузећа“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије
за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2555 од 03.10.2013. године);
17. Слободан Стојковић: „Утицај менаџерских одлука на раст малих и средњих предузећа у Републици Србији“ (Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-3399 од 28.11.2013. године);
18. Марија Цветковић: „Вредносни императив у примени корпоративне стратегије у пословању савременог предузећа“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада
кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-3848 од 24.12.2013. године);
19. Јелена Јовић: „ Глобализација пословних процеса и активности као извор ризика у ланцу снабдевања“ (Одлука Већа
за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1945 од 27.06.2014. године);
20. Гордана Глигоријевић: „Утицај извора финансирања на раст и развој малих и средњих предузећа у Републици
Србији“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада
кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2197 од 11.07.2014. године);
21. Милена Стајковић: „Управљање маркетингом односа са добављачима“ (Одлука Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану
мастер рада бр. 04-2561 од 18.09.2014. године);
22. Милица Чоловић: „Стратегијска улога технологије радиофреквентне идентификације у управљању ланцем
снабдевања“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању задатка завршног – мастер
рада кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2560 од 18.09.2014. године);
23. Барбара Коцић: „Отворене иновације као фактор промене пословних модела малих и средњих предузећа“ (Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада кандидата и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-770 од 14.03.2015. године);
24. Тијана Лекић: „Анализа ефикасности пословања малих предузећа у Републици Србији у власништву предузетница“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада
кандидата и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1322 од 06.05.2015. године);
25. Јована Величковић: „Контрола еколошке стратегије у циљу унапређења одрживог развоја и друштвене
одговорности предузећа“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању Извештаја
мастер рада кандидата и одобравању његове јавне одбране бр. 04-1960 од 29.06.2015. године);
26. Маја Карановић: „Примена lean концепта у управљању савременим ланцима снабдевања“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада кандидата и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1983 од 29.06.2015. године);
27. Дијана Илић: „Управљање рањивошћу и ризицима глобалних ланаца снабдевања“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада кандидата и именовању Комисије
за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2210 од 09.07.2015. године);
28. Милица Гавриловић: „Значај риверсне логистике за третман и процесуирање медицинског отпада“ (Одлука Већа за
мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада кандидата и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2734 од 25.09.2015. године).
Чланство у Комисијама за оцену и одбрану магистарских радова кандидата:
1. Нена Себастијановић: „Конкурентски аспекти процеса формулисања пословне стратегије“ (Одлука ННВ Економског
факултета Универзитета у Београду о усвајању извештаја о оцени магистарске тезе и одобравању јавне одбране бр.
1393/1 од 12.04.2012. године).
5. Rukovođenje bar jednom doktorskom disertacijom ili članstvo u najmanje dve komisije za odbranu doktorske disertacije
Руковођење (менторство) у изради докторских дисертација кандидата:
1. Ана Дукић: „Иновације у стратешким партнерствима предузећа“ (Одлука ННВ Економског факултета у Нишу о
прихватању предложене теме за израду докторске дисертације и одређивању ментора бр. 04-2039 од 05.07.2012.
године). Докторска дисертација је одбрањена (Одлука ННВ Факултета о образовању Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације бр. 04-1151 од 06.05.2014. године);
2. Данијела Стошић: „Раст и развој малих и средњих предузећа у власништву предузетница“ (Одлука ННВ Економског
факултета у Нишу о прихватању предложене теме за израду докторске дисертације и одређивању ментора бр. 04-1146
од 06.05.2014. године). Докторска дисертација је одбрањена (Одлука ННВ Факултета о образовању Комисије за оцену и

одбрану докторске дисертације бр. 04-1837 од 19.06.2015. године);
3. Милица Станковић: „Франшизинг као стратегија интернационализације малих и средњих предузећа“ (Одлука Научностручног већа за друштвено-хуманистичке науке о именовању ментора за израду докторске дисертације број 8/18-01007/15-022 од 29.09.2015. године). Докторска дисертација није одбрањена.
Чланство у Комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација кандидата:
1. Драган Дукић: „Менаџмент консалтинг као подршка расту и развоју малих и средњих предузећа“ (Одлука ННВ
Економског факултета у Нишу о образовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације бр. 04-551 од
28.02.2014. године);
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