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 Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Р.Б. назив предмета      врста студија 

1. Трговински менаџменет Основне струковне студије 

2. Менаџмент продаје Основне струковне студије 

3. Истраживање тржишта Основне струковне студије 

4. Спољнотрговинско пословање Основне струковне студије 

Укупно оптерећење наставника (на основним струковним студијама) =12 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

 1. 

 

“Франшизинг и пословни идентитет са освртом на ПП ˮИлић Текстил“ у Ниш–у., објављен у 

“Сајамском водичуˮ, 1994., публикован на Сајму мале привреде и Франшизинга у Београду, 

1994. 

2. 

 

“Организација технoлогије одлучивања у предузећуˮ, Зборник радова, Виша Економска 

Школа Лесковац, 1996. 

3. 

 

“Нове методе менаџмента – нова парадигмаˮ, часопис “Економикаˮ, Виша економска школа 

Лесковац у сарадњи са Економским факултетом Ниш, 1999. 

4. 

 

“Развој предузећа и проблем континуалне оптимализације”, Зборник радова, Виша Економска 

Школа Лесковац, 1999. 

5. 

 

“Организација менаџерске функције у предузећу”, Зборник радова, Виша Економска Школа 

Лесковац, 2000. 

6. 

 

"Коришћење капацитета и његова зависност од тржишта", Зборник радова, Виша Економска 

Школа Лесковац, 2001. 

7. 

 

“Малопродајни корпоративни ризик управљања”, Зборник радова, Висока пословна школа 

струковних студија Лесковац, 2012. 

8. 

 

“Малопродајни ризик управљања“, Зборник радова, Висока пословна школа струковних 

студија, Лесковац, 2014. 

9. 

 

"Увоз као пословна трансакција у међународној трговини", Зборник радова, Висока пословна 

школа струковних студија, Лесковац, 2016. 

10. 

 

"Проток ресурса и канали промета у трговини", Зборник радова, Висока пословна школа 

струковних студија, Лесковац, 2016. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
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