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 Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Р.Б. назив предмета      врста студија 

1. Финансијско извештавање Специјалистичке струковне студије 

2. Финансијски менаџмент и рачуноводство Основне струковне студије 

3. Финансијско рачуноводство и биланс Основне струковне студије 

4. Финансијска контрола и ревизија Основне струковне студије 

Укупно оптерећење наставника (на специјалистичким и основним струковним студијама) = 8,5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
 1. 

 

Ranđelović mr Dragana, „Planiranje novičnaih tokova i upravljanje poslovnim aktivnostima 

preduzeća“,Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, 2014 

 2. 

 

Ranđelović mr Dragana, Stojanović mr Dragan, „Uloga interneta u prezentaciji finansijskih izveštaja“, 

Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, 2014, 

 3. 

 

Ranđelović mr Dragana, Đukić dr Tadija, Spasić Tanja, „Primena XBRL standarda u finansijskom 

izveštavanju“, Medonarodna 3. poslovna konferencija, Kako uspeti do leta 2020?, Poslovni in družbeni 

izzivi sodobnega sveta, Celje, Slovenia, 2014 

 4. 

 

Mihailović dr Ivan, Spacić Tanja, Ranđelović mr Dragana, „Upotreba računara u pripremi i prezentaciji 

finansijskih izveštaja“, Medonarodna 3. poslovna konferencija, Kako uspeti do leta 2020?, Poslovni in 

družbeni izzivi sodobnega sveta, Celje, Slovenia, 2014. 

 5. 

 

I. Mihailović, D. Ranđelović, 2011, Računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, 

Leskovac. 

 
6. 

 

Mihailović dr Ivan, Ranđelović mr Dragana, Stojanović mr Dragan „Računarski računovodstveni 

informacioni sistem u procesu finansijskog izveštavanja“ X Simpozijum, „Savremene tehnologije i 

privredni razvoj“, Tehnološki fakultet, Leskovac, 2013. 

 7. 

 

Ranđelović mr Dragana, Spasić Tanja, „Uticaj informacione tehnologije na proces interne revizije u 

savremenim uslovima poslovanja preduzeća“ X Simpozijum, „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, 

Tehnološki fakultet, Leskovac, 2013. 

 8. 

 

Mihailović dr Ivan, Ranđelović mr Dragana, Stojanović mr Dragan „Računarski računovodstveni 

informacioni sistem u procesu finansijskog izveštavanja“ X Simpozijum, „Savremene tehnologije i 

privredni razvoj“, Tehnološki fakultet, Leskovac, 2013. 

 9. 

 

Ranđelović mr Dragana, Spasić Tanja, „Uticaj informacione tehnologije na proces interne revizije u 

savremenim uslovima poslovanja preduzeća“ X Simpozijum, „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, 

Tehnološki fakultet, Leskovac, 2013 

10. Ranđelović mr Dragana„ WEB prezentovanje finansijskih izveštaja u uslovima globalizacije “, IX 

Simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“ Tehnološki fakultet, Leskovac, 2011 

 Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
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