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Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 
Р.Б назив предмета врста студија  1. Управљање ризиком у финансијском пословању Специјалистичке струковне студије 
2 Управљање ризиком и осигурање у туризму Основне струковне студије 
3. Електронско пословање Основне струковне студије 
4. Управљање ризиком Основне струковне студије 
5. Осигурање Основне струковне студије 
6. Рачуноводствени информациони систем Основне струковне студије 
Укупно оптерећење наставника (на специјалистичким и основним струковним студијама) = 8,5 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
 

мр Драган Стојановић, Љубица Јањић Бадули, „Мобилна плаћања као савремени вид електронског пословања“, Зборник радова, Висока пословна школа струковних студија, Лесковац, 2016. 
2. 
 

Стојановић мр Драган, Димитријевић Огњен, „Апликативност методе историјске симулације као методе 
мерења и управљања тржишним ризиком на финансијском тржишту Републике Србије“, 3. Међународна 
пословна конференција „Како успети до лета 2020.“, Цеље (Словенија), 2014. 

3. 
 

мр Драган Стојановић, „Нове ИТ технологије у трансформацији пословних процеса предузећа“, Зборник 
радова, Висока пословна школа струковних студија, Лесковац, 2014 

4. 
 

Стојановић мр Драган , „Информационе технологије у осигуравајућим компанијама у савременим условима 
пословања“, X Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 
2013. 

5. 
 

Стојановић мр Драган , Димитријевић Огњен, Јањић Љубица, „Примена савремених информационих 
технологија у изради и анализи финансијских извештаја“, X Симпозијум „Савремене технологије и привредни 
развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 2013. 

6. 
 

Михаиловић др Иван, Ранђеловић мр Драгана, Стојановић мр Драган „Рачунарски рачуноводствени 
информациони систем у процесу финансијског извештавања“, X Симпозијум „Савремене технологије и 
привредни развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 2013. 
 7. 

 
мр Драган Стојановић, Андреески Др Цветко, мр Драгана Ранђеловић, „Impact of IT technology on risk 
assessment in insurance companies“, XII Међународна конференција, ФТУ, Охрид 2013. 

8. 
 

Др Иван. Ж. Михаиловић; Мр Драгана Ранђеловић, Мр Драган Стојановић, „Специфичности обрачуна 
трошкова рачуноводствено информационог система пољопривредног предузећа, Власински сусрети, 2012. 9. 

 
мр Драган Стојановић, „Савремена имплементација осигурања као одговор на повећање ризика у 
пољопривреди“, Власински сусрети, 2012. 

     10. 
 

Драган Стојановић, „Улога нових IT технологија у трансформацији пословних процеса у условима 
глобализације“, IX Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет у 
Лесковцу, 2011. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
Укупан број цитата   Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  Тренутно учешће на пројектима 
 

Домаћи 
 

Међународни 
Темпус пројекат МХТСПС – 544543 – 
Контакт особа и експерт на пројекту 

Усавршавања  Семинар „Учење на даљину у високом образовању“, Београд 2007. 
„Отворено образовање и компетенције наставника“, Београд 2014. 
Сертификат за коришћење „Moodle“ система учења на даљину, Ивањица, новембар 2015. 

 


