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Број домаћих пројеката на 

којима наставник тренутно 

учествује

3

Број међународних пројеката 

на којима наставник 

тренутно учествује

Бизнис план као подршка стратешком предузетништву, Пословна Економија“- Фабус, 2012. ИССН1820-6859

„Тродимензионална (3Д) матрица доприноса стратегије еколошке одрживости, вредности бренда и финансијско-тржишних резултата 

у ауто-индустрији", Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 15, но. 56, пп. 69-77.                      ИССН 1820-0222

„Значај пројеката и фондова ЕУ у превазилажењу економске кризе у Србији“ - Трећи научни скуп са међународним учешћем, под 

организацијом Универзитета  ЕДУКОНС, Сремска Каменица. ИСБН 978-86-87785-36-6

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова 

са SCI (SSCI) листе

Остали подаци који се сматрају релевантним

 “Економски  ефекти  временских облика  производне адаптације  предузећа  тражњи” - Часопис НИР Интернационалног 

Универзитета у Брчком бр. 4. ИССН 2233-1603

19. Новембар 2016 – Часопис Економски Изазови – Број. 10 „Финансирање руралног развоја у земљама чланицама ЕУ И земљама 

које се приближавају ЕУ”; ИССН 22178812

Усавршавања

„Paper waste management on University of Novi Pazar and region“. International scientific conference - Small and Medium Enterprises - 

Possibilities and Perspectives 2011, Универзитет у Новом Пазару, ISBN 978-86-84389-26-0

Communication and negotiation skills as a basis for the development of women's entrepreneurship, International Conference 

„Communications and business sector”, Факултет за менаџмент у саобраћају и комуникацијама у Беранама, 2011, ISBN 978-9940-575-

07-6
Еко-туризам као основа за примену политике заштите животне средине и економског развоја, Међународна конференција "Туризам 

као фактор регионалног развоја", Факултет за саобраћај и комуникације у Беранама. ИСБН 978-9940-575-08-3

„Стратегија еколошке одрживости и њене импликације на привреду“ - I Научно-стручна конференција са међународним учешћем: 

„Ризици и еко-безбедност у постмодерном амбијенту“ под организацијом Државног Универзитета у Новом Пазару.  ИСБН 978-86-

86893-28-4

 „Производња хране - шанса за развој Пештери“ - XIV Научни Скуп: „Регионални развој и демографски токови“ у организацији 

Економског Факултета у Нишу. ИСБН 978-86-85099-88-5

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

Избор у звање

Докторат
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