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1. Doktorat nauka iz oblasti za koju se bira
(naziv doktorske disertacije, naučna oblast, godina i mesto odbrane)
„Управљање маркетингом односа са потрошачима“, Економија (Пословно управљање), Универзитет у Нишу, Економски
факултет, Ниш, 2007. год.
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)

Допринос академској и широј заједници дефинисаних Ближим критеријумима за избор у звања наставника - члан 3.:
- Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:
1. Члан Комисије за упис студената на основне академске студије више школских година;
2. Испитивач за полагање пријемног испита за упис на докторске академске студије Економског факултета у Нишу
школске 2015/2016. године (Одлука декана Економског факултета бр. 01-3400 од 10.11.2015. године).
3. Испитивач за полагање пријемног испита 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);
- Учешће у раду тела факултета и универзитета:
1. Члан Савета Универзитета (Одлука ННВ Факултета бр. 04-3681 од 13.12.2012. године и Одлука Савета Универзитета
у Нишу о верификацији мандата чланова бр. 1/00-02-001/13-002 од 28.01.2013. године)
2. Члан Савета Економског факултета у Нишу у периоду 2002.-2006. године и периоду 2012-2015. године (Одлука ННВ
Факултета бр. 04-2837 од 12.10.2012. године);
3. Члан Већа за мастер студије на Економском факултету у Нишу у периоду 2012.-2015. године и 2015.-2018. године
(Одлука Већа за мастер студије о верификацији мандата бр. 04-3129 од 24.10.2012. године);
- Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и универзитета:
1. Чланство у више Комисија за писање извештаја по захтеву за признавање страних високошколских исправа на
Универзитету у Нишу;
2. Члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу;
3. Члан Комисије за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу 2008. године;
4. Члан Комисије за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу 2013. године (Одлука ННВ
Факултета бр. 04-246 од 01.02.2013. године);
- Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство, професионалне активности намењене
као допринос локалној или широј заједници:
1. Руковођењe докторским дисертацијама (два менторстава кандидатима на Економском факултету у Нишу).
2. Учешћа у Комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације (5 учешћа у Комисијама на Економском факултету у
Нишу и једно учешће Економском факултету у Крагујевцу).
3. Руковођење израдом магистарских радова (једно менторство кандидату на Економском факултету у Нишу).
4. Учешћа у Комисијама за оцену и одбрану магистарских теза (3 учешћа у Комисијама на Економском факултету у
Нишу).
5. Руковођење израдом мастер радова (13 менторстава кандидатима на Економском факултету у Нишу).
6. Учешћа у Комисијама за оцену и одбрану мастер радова (28 учешћа у Комисијама на Економском факултету у Нишу).
7. Учешће у Комисијама за писање извештаја за избор наставника и сарадника Факултета (четири учешћа у Комисијама
на Економском факултету у Нишу);
- Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других институција):
1. Рецензент већег броја радова за часописе међународног значаја - категорије М 24: Теме, издавача Универзитета у
Нишу, као и водећих националних часописа – категорије М 51: Економски хоризонти, Економске теме (Потврда главног
и одговорног уредника бр. 09-28 од 16.03.2017.); Facta Universitatis: Series Economics and Organization (Потврда главног
и одговорног уредника бр. 5/00-72-01217-001 од 15.03.2017.).
2. 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“.
- Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и научних конференција и
скупова:
1.Члан Организационог одбора Међународног научног скупа поводом Дана Економског факултета;
2. Члан Програмског одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“
(Одлука ННВ Факултета бр. 04-172 од 02.02.2017. године);
-Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експертизом факултета и
универзитета:
1. Уредник часописа међународног значаја-категорије М 24 Теме, издавача Универзитета у Нишу (Одлука Ректора
Универзитета у Нишу о именовању Уредника часописа Теме бр. 5/00-72-006/15-003 од 22.12.2015. године);

2. Члан Уређивачког одбора часописа Маркетинг (категорија М 51), чији су издавачи Економски факултет Универзитета
у Београду и Српско удружење за маркетинг (Прилог: Импресум часописа);
3. Председник Управног одбора Градске организације потрошача града Ниша (ГОПН) у периоду 2011.-2012. године.
- Пружање консултантских услуга заједници:
1. Локални експерт на изради "Стратегије развоја туризма Града Ниша 2011-2016. год." у периоду од октобра 2011. до
маја 2012. године (стратегија је доступна на Интернет страници: http://media1.investnis.rs/2016/08/Strategija-razvojaturizma-Grada-Ni%C5%A1a-2011-2016.pdf).
2. Предавач на тренингу: „Стратегије наступа на међународно тржиште“ у организацији Агенције за локални
економски развој - Лесковaц у оквиру пројекта „Bulgaria-Serbia IPA Cross Border Programme“ (јун, 2015. године у
Предејану);
3. Предавач и тренер на бројним тренинзима у организацији: Програма локалног економског развоја на Балкану
(ЛЕДИБ)
4. Предавач и тренер на бројним тренинзима у организацији: Бизнис инкубатор центра – Ниш;
5. Предавач и тренер на бројним тренинзима у организацији: Удружења пословних жена – Ниш (Тема: Маркетинг и
продаја);
6. Учешће на изради неколико пројеката и студија из области развијања маркетинг планова и маркетинг истраживања
за потребе привредих субјеката.
- Вођење или учествовање у ваннаставним активностима које доприносе угледу и статусу факултета и универзитета:
1. Предавач за добијање лиценце професора Економске школе из Ниша (18. јуни, 2013. године);
2. Учешће у едукацији чланова AIESEC-а:
- Пројекат: Social Business 2012. године;
- Панел дискусија на тему: Интернет маркетинг 2013. године;
- Пројекат: Project Management Conference – Leaders of Change (2011. година).
3. Учешће на локалној телевизији поводом 15. марта Дана потрошача у својству председника Управног одбора Градске
организације потрошача града Ниша (ГОПН);
4.Члан жирија на такмичењу студената Економског факултета у Нишу у решавањеу студија случајева: „Case study Face the Challenge“ aprila, 2016. Године;
5. Учешће у Бесплатној радионици за ученике средњих стручних школа и гимназија одржане од 6. do 10. фебруара
2017. године на Економском факултету у Нишу;
- Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација:
1. Члан Српског удружења за маркетинг – СеМА;
2. Члан Градске организација потрошача – Ниш;
3. Члан Научног друштва економиста и Друштва економиста Ниша;
- Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе унапређењу универзитета
као заједнице учења:
1. Учешће, као истраживач, на пројектима и то:
- Научни пројекти националног карактера - пројекти ресорних министарстава Владе Републике Србије (два пројeкта
који су у току);
- Пројекти међународног карактера – TEMPUS пројекти (један пројекат);
- Интерни пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу (четири пројекта).

4. Rukovođenje ili članstvo u komisijama za najmanje pet diplomskih radova, od kojih najmanje dva od poslednjeg izbora
1. Ана Стојковић: „Управљање лојалношћу потрошача“ (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. 04-1965 од
05.07.2012. године).
2. Алма Ашћерић: „Стратегијске алијансе као форма релационог маркетинга“ (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. 04-1969 од 05.07.2012. године).
3. Мелиха Плојовић: „Управљање жалбама и рекламацијама потрошача“ (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. 04-1948 од 27.06.2014. године)
4.. Марко Милојевић: “Управљање односима са медијима“ 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. 04-782 од

27.03.2014. године).
5. Марија Ивковић: “Управљање маркетингом односа са потрошачима у условима кризе у предузећу“ 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. 04-3271 од 06.11.2014. године).
6. Милена Марјановић: “Улога маркетинга у развоју друштвено одговорне потрошње“ 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. 04-3268 од 06.11.2014. године).
7. Милена Стајковић: “Управљање маркетингом односа са добављачима“ 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. 04-32561 од 18.09.2014. године).
8. Ивана Ивановић Кеворкиан: “Портфолио анализа потрошача“ 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. 042735 од 25.09.2015. године).
9. Миљан Кахримановић: “Стратегијско управљање марком у функцији јачања лојалности потрошача“ 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. 04-1929 од 06.6.2016. године).
10. Стефан Орловић: „Интегрисано маркетинг комуницрање на примеру услужних организација“ 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. 04-3258 од 03.10.2016. године).
11 Оливера Орловић: “Управљање односима са клијентима у услужним организацијама“ 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. 04-3257 од 29.09.2016. године).
12. Јелена Дикић: “Организовање и заштита потрошача“ 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. 04-146 од
02.02.2016. године).
13. Милан Јевремовић: “Управљање лојалношћу потрошача у сектору услуга“ 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. 04-404 од 02.03.2016. године).
5. Rukovođenje bar jednom doktorskom disertacijom ili članstvo u najmanje dve komisije za odbranu doktorske disertacije
Ментор за израду докторске дисертације следећим кандидатима:
1. Ана Стојковић: „Маркетинг као фактор репутације предузећа“ (Одлука ННВ Економског факултета у Нишу о
прихватању предложене теме за израду докторске дисертације и одређивању ментора бр. 04-2039 од 24.09.2015.
године и Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу, бр. 8/18-01-007/15-024
од 29.09.2015. године).
2. Славица Поповић: „Улога и значај интегрисаних маркетинг комуникација за крериање марке услужних организација“
(Одлука ННВ Економског факултета у Нишу о прихватању предложене теме за израду докторске дисертације и
одређивању ментора бр. 04-1894 од 26.06.2014. године).

Чланствo у Комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација кандидата:
1. Семир Вехапи: „Маркетинг стратегија произвођача органске хране“ (Одлука ННВ Економског факултета у Нишу о
образовању Комисије за оцену урађене докторске дисертација бр. 04-1260 од 06.05.2015. године).
2. Ана Поповић: „Специфичности примене маркетинг концепта у високошколским установама“ (Одлука ННВ
Економског факултета у Нишу о образовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације бр. 04-3311 од
03.11.2015. године и Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу, бр. 8/18-01008/15-035 од 27.11.2015. године).
3. Ана Крстић: „Интегрисање односа с јавношћу у систем маркетинг комуницирања (Одлука ННВ Економског факултета
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