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1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

Остварени резултати категорије 10 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):
a) укупно
б) од избора у звање

2.

Остварени резултати категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
a) укупно
б) од избора у звање 4
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(M23 – 4 бода)
4. Мilenković S., Bošković N., Ecotourism Development in the Danube Region of Serbia, АктуалЬни
проблеми економіки, 2014, 2(152): 254-261, ISSN 1993-6788
(SCOPUS – 4 бода)
Укупно из категорије М20= 4*4= 16 бодова

3.

Остварени резултати категорије 30 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, место
одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод):
a) укупно
б) од избора у звање 7
1. Мilenković S., Marinković I., Bošković N., The competitiveness advantages and disadvantages of the natural
resources of Serbia management, International Symposium of Natural Resources Management, 25-26.6.2016,
Zajecar: Faculty of Management John Naisbitt University, 115-123, ISBN: 978-86-7747-542-0
(M33 – 1 бод)
2. Мilenković S., Bošković N., The challenges of management in ecotourism cities of Serbia. Environmental
protection of urban and suburban settlements, 23-25.09.2015, Novi Sad: Ecological Movement of Novi Sad,
pp.317-325, ISBN 978-86-83177-49-3
(М33 – 1 бод)
3. Мilenković S., Bošković N., Challenging management of rural tourist destination of Serbia. Economic
Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment,
Barriers and Challenges for Economic and Business Development. 10-12.4.2014, Banja Luka: Faculty of
Economics, 500-507, ISBN 978-99938-46-54-3
(М33 – 1 бод)
4. Мilenković S., Utvić S.. Challenging management model of Serbian natural resources. International
Symposium of Natural Resources Management, 31.5-1.6.2014, Zajecar: Faculty of Management John
Naisbitt University, 237-244, ISBN: 978-86-7747-542-0
(М33 – 1 бод)
5. Мilenković S., Bošković N., Place of sustainable tourism in regional development of Serbia. Economic
Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigms, 25-27.10.2012,
Banja Luka: Faculty of Economics, 833-844. ISBN 978-99938-46-54-3
(М33 – 1 бод)
6. Мilenković S., Milićević R., Prokić M., Global tourism as the result of the economic science and practice
effect. Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, 14-15.10. 2010. Niš: Faculty of
economics, 193-206. ISBN 978-86-6139-019
(М33 – 1 бод)
7. Мilenković S.. Competitiveness of Serbian turism in the globalization process. Competitiveness in the
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Conditions of a Global Economy, 17-18.10.2008. Niš: Faculty of Economics, 179-186. ISBN: 978-86-8509980-9
(М33 – 1 бод)
Укупно из категорије М30= 7*1= 7 бодова
4.

Остварени резултати категорије 40 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):
a) укупно
б) од избора у звање 9
1. Миленковић, С., Туризам и економија. 2009. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у
Крагујевцу, 445 страна ISBN 978-86-82203-92-6
(М42 – 5 бодова)
2. Миленковић, С., Бошковић, Н. 2011. Ресурси у економској садашњости и будућности. Крагујевац:
Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 475 страна ISBN 978-86-6091-014-3
(М42 – 5 бодова)
3. Миленковић, С., Бошковић, Н. Одржива конкурентност природних ресурса Србије и њен утицај на
привредни развој. У: Маринковић, В., Јањић, В., Мићић, В. (уредници). Унапређење конкурентности
привреде Републике Србије. 2016. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 51-59.
ISBN 978-86-6091-067-9
(М45 – 1,5 бодова)
4. Миленковић, С., Бошковић, Н. Конкурентска позиција туристичких дестинација Србије. У:
Маринковић, В., Јањић, В., Мићић, В. (уредници). Унапређење конкурентности привреде Републике
Србије. 2016. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 141-150. ISBN 978-866091-067-9
(М45 – 1,5 бодова)
5. Миленковић, С., Бошковић, Н. Демографске промене у ЕУ, као изазов развоја туризма и могућности
за Србију. У: Јакшић, М., Стојановић-Алексић, В., Мимовић, П. (уредници). Економско-социјални
аспекти прикључивања Србије Европској унији. 2015. Крагујевац: Економски факултет Универзитета
у Крагујевцу, 3-11 ISBN 978-86-6091-059-4
(М45 – 1,5 бодова)
6. Миленковић, С., Бошковић, Н. Енергетски биланс ЕУ и Србије и изазови у будућности. У: Јакшић,
М., Стојановић-Алексић, В., Мимовић, П. (уредници). Економско-социјални аспекти прикључивања
Србије Европској унији. 2015. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 13-22
ISBN 978-86-6091-059-4
(М45 – 1,5 бодова)
7. Миленковић, С., Бошковић, Н. Природни ресурси града Крагујевца у функцији привредног развоја.
У: Максимовић, Љ., Станишић, Н. (уредници). Стање и перспективе економског развоја града
Крагујевца. 2014. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 111-118 ISBN 978-66091-048-8
(М45 – 1,5 бодова)
8. Миленковић, С., Бошковић, Н. Обликовање Крагујевца као туристичке дестинације. У: Максимовић,
Љ., Станишић, Н. (уредници). Стање и перспективе економског развоја града Крагујевца. 2014.
Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 119-129 ISBN 978-6-6091-048-8
(М45 – 1,5 бодова)
9. Миленковић, С., Ристић, Л. Бошковић, Н. Интегрално коришћење ресурса у туристичко-руралном
простору Србије. У: Максимовић, Љ., Марјановић, Г., Обрадовић, С. (уредници). Ефекти транзиције
и перспективе привреде Србије. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2013,
175-196 ISBN 978-86-6091-03 8-9
(М45 – 1,5 бодова)
Укупно из категорије М40= 2*5+ 7*1,5= 20,5 бодова

5.

Остварени резултати категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
а) укупно
б) од избора у звање 2
1. Миленковић, С., Тасић, Ј. Органска храна као перспективни производ Србије. Економске теме, 2013,
51(2): 411-424 ISSN 0353-8648
(М51 – 3 бода)
2.

Миленковић, С., Утвић, С. Tourism portfolio-new challenges in Serbian destination management.
Хотеллинк. 2013. 14(21-22): 720-729 ISSN 1451-5113
(М53 – 1 бод)
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Укупно из категорије М50= 1*3+1*1= 4 бода
6.

Остварени резултати категорије 60 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, место
одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод):
а) укупно
б) од избора у звање 11
1. Миленковић, С., Бошковић, Н., Благодети и пошасти у регионалном туристичком развоју Србије.
Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (21) јун 2016. Ниш: Економски
факултет, стр. 113-125. ISBN: 978-86-6139-122-4
(М63 – 1 бод)
2. Миленковић, С., Бошковић, Н., Маринковић, И. Иновативни утицај знања на "емотивно-етички"
туризам. ХР конференција 2015. 2015. Београд: Висока школа струковних студија за економију и
управу, Центар за економска истраживања, стр. 345-352. ISBN 978-86-86745-55-2
(М63 – 1 бод)
3. Миленковић, С., Павловић, А. Деградација туризма Србије коришћењем различитих језичких
термина. Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (20), јун 2015. Ниш:
Економски факултет, стр. 537-548. ISBN 978-86-6139-104-0
(М63 – 1 бод)
4. Миленковић, С. Развој авантуристичког туризма у Србији. Регионални развој и демографски токови
земаља Југоисточне Европе (19). јун 2014. године. Ниш: Економски факултет, стр. 497-508. ISBN
978-86-6139-092-0
(М63 – 1 бод)
5. Миленковић, С. Утвић, С. Регионална вредност Подунавља као дестинације за развој еко-туризма
Србије. Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (18), јун 2013. Ниш:
Економски факултет, стр. 183-196. ISBN 978-86-6139-067-8
(М63 – 1 бод)
6. Миленковић, С. Утвић, С. Регионалне предиспозиције конкурентских предности туристичких
одредишта Србије. Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (17), јун
2012. године. Ниш: Економски факултет, стр. 39-61. ISBN 978-86-6139-048-7
(М63 – 1 бод)
7. Миленковић, С., Бошковић, Н. Рурални простор Србије као један од носилаца развоја еко-туризма
Туризам: изазови и могућности, септембар 2012. Београд: Економски институт, стр. 81-87. ISBN 97886-7329-096-6
(М63 – 1 бод)
8. Миленковић, С. Милићевић, Р. Глобални процеси и регионални развој туризма у Србији. Регионални
развој и демографски токови земаља југоисточне Европе (16), јун 2011. године. 2011. Ниш:
Економски факултет, стр. 171-183. ISBN 978-86-6139-026-5
(М63 – 1 бод)
9. Миленковић, С. Туристичке дестинације у регионалном развоју Југоисточне Европе. Регионални
развој и демографски токови земаља југоисточне Европе (15), јун 2010. године. Ниш: Економски
факултет, стр. 133-142. ISBN 978-86-6139-003-1
(М63 – 1 бод)
10. Миленковић, С. Регионални еко-туристички системи код нас и у свету. Регионални развој и
демографски токови земаља југоисточне Европе (14), јун 2009. године. Ниш: Економски факултет,
стр. 433-442. ISBN 978-86-85099-88-5
(М63 – 1 бод)
11. Миленковић, С. Регионални изазови руралног туризма балканских земаља. Регионални развој и
демографски токови земаља југоисточне Европе (13) јун 2008. године. Ниш: Економски факултет, ,
стр. 169-175. ISBN 978-86-85099-70-0
(М63 – 1 бод)
Укупно из категорије М60= 11*1= 11 бодова

7.

Остварени резултати категорије 80 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место):
a) укупно
б) од избора у звање

8.

Остварени резултати категорије 90 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место):
a) укупно
б) од избора у звање
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9.

Хетероцитатни индекс:
Индекс цитираности без аутоцитата: 20, у периоду од 2007. до 2016

10. Кумулативни импакт фактор:
11. Испуњеност услова за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9?
a) да
б) не
12. Руковођење или учешће у научним пројектима:
Истраживач на Пројекту Економског факултета Универзитета у Крагујевцу Од кризе до економског
развоја: савремени изазови у економији и менаџменту, период реализације од 2012-2017. године
13. Остало:

5

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ

1.

Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на
основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама):

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
Наставни план из 2006. године:
 Студијски програм: Општа економија, наставни предмет: Економика природних и привредних
ресурса (обавезни предмет), IV година студија, 60 часова предавања
 Студијски програм: Туризам и хотелијерство, наставни предмет: Економика туризма (обавезни
предмет), III година студија, 60 часова предавања
 Студијски програм: Туризам и хотелијерство, наставни предмет: Туризам и животна средина
(обавезни предмет), IV година студија, 60 часова предавања
Наставни план из 2009. године:
 Студијски програм: Eкономија, модул: Општа економија, наставни предмет: Економика природних и
привредних ресурса (обавезни предмет), IV година студија, 45 часова предавања
 Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Туризам и хотелијерство, наставни
предмет: Економика туризма (обавезни предмет), III година студија, 45 часова предавања
 Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Туризам и хотелијерство, наставни
предмет: Туризам и животна средина (обавезни предмет), IV година студија, 45 часова предавања
 Студијски програм: Eкономија, модул: Општа економија, наставни предмет: Туризам и животна
средина (изборни предмет), IV година студија, 45 часова предавања
Наставни план из 2014. године:
 Студијски програм: Eкономија, модул: Општа економија, наставни предмет: Економика природних и
привредних ресурса (обавезни предмет), IV година студија, 45 часова предавања
 Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Туризам и хотелијерство, наставни
предмет: Економика природних и привредних ресурса (изборни предмет), IV година студија, 45
часова предавања
 Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Туризам и хотелијерство, наставни
предмет: Економика туризма (обавезни предмет), III година студија, 45 часова предавања
 Студијски програм: Eкономија, модул: Општа економија, наставни предмет: Економика туризма
(изборни предмет), III година студија, 45 часова предавања
 Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Туризам и хотелијерство, наставни
предмет: Туризам и животна средина (обавезни предмет), IV година студија, 45 часова предавања;
 Студијски програм: Eкономија, модул: Општа економија, наставни предмет: Туризам и животна
средина (изборни предмет), IV година студија, 45 часова предавања.
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
Наставни план из 2009. године:
Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Менаџмент у туризму, наставни предмет:
Менаџмент туристичких дестинација (обавезни предмет), I година студија, 30 часова предавања
Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Менаџмент у туризму, наставни предмет:
Туризам и агробизнис (изборни предмет), I година студија, 30 часова предавања
Наставни план из 2014. године:
Студијски програм: Пословна економија и менаџмент, модул: Менаџмент у туризму, наставни предмет:
Менаџмент туристичких дестинација (обавезни предмет), I година студија, 30 часова предавања
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
Наставни план из 2009. године:
Студијски програм: Економија, модул: Макроекономија, наставни предмет: Економске промене,
утицаји и могућности туризма (изборни предмет), II година студија, 30 часова предавања
Наставни план из 2013. године:
Студијски програм: Економија, модул: Макроекономија, наставни предмет: Економске промене,
утицаји и могућности туризма (изборни предмет), II година студија, 30 часова предавања
Искуство у педагошком раду са студентима (просечан број часова одржане наставе у току школске године
у периоду од избора у претходно звање или од последњег избора у звање):
Радни стаж у настави у свим универзитетским звањима 37,5 година, Укупан број часова: 132 на
основним, 32 на мастер и консултативна настава на докторским студијама
2.
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3.

Оцена педагошког рада:
Према резултатима анкете коју спроводи Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, проф.
др Светислав Миленковић је оцењен од стране студената треће и четврте године основних
академских студија, на наставним предметима Економика природних и привредних ресурса,
Економика туризма и Туризам и животна средина, следећим просечним оценама:
Школска
година
2007/2008.
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.

Економика природних
и привредних ресурса
3,67
4,10
3,35
4,00
3,79
3,43
3,34
3,93

Туризам и
животна средина
4,20
4,63
*
4,99
4,69
3,14
4,31
3,33

Економика
туризма
*
3,66
*
4,75
3,84
4,16
4,28
4,04

4.

Ауторство књиге из релевантне области, одобреног уџбеника за ужу научну област, поглавља у
одобреном уџбенику за ужу научну област, превода иностраног уџбеника, монографије, практикума или
збирка задатака за ужу научну област (наслов, аутор(и), година издавања, издавач):
1. Туризам и економија, аутор Миленковић Светислав, година издања 2009., издавач Економски
факултет Универзитета у Крагујевцу, књига од 445 страна, ISBN 978-86-82203-92-6.
2. Ресурси у економској садашњости и будућности, аутори Миленковић Светислав и Бошковић
Никола, година издања 2011., издавач Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, књига од 475
страна, ISBN 978-86-6091-014-3.

5.

Ауторство тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број тест
питања):

6.

Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и број часова које је
професор одржао у току школске године (на основним, дипломским односно специјалистичким,
магистарским и докторским студијама):
Укупан број часова: 132 на основним, 32 на мастер и консултативна настава на докторским студијама

7.

Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави
(задатака, демонстрационих огледа и слично.):
Увек сам радио и радим на увођењу нових метода на свим предметима на којима сам ангажован

8.

Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):

9.

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром:

10. Активно учешће у раду или организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских
састанака или журнал клубова:
11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната,
асистената:
12. Руковођење предметом у оквиру уже научне области:
13. Менторство студентских радова:
Ментор 27 дипломских радова, 20 завршних радова, 11 мастер радова, 6 магистарских теза и 1 докторске
дисертације
14. Туторство:
15. Остало:
Са студентима редовно изводим стручне екскурзије, како би упознали сваки ресурс, туристички центар и
стање животне средине на целој територији Републике Србије. Такође, са студентима стално радим на
економској валоризацији баштине, аутентичности и идентитета наших народа и народности. Посебно
обраћам пажњу на практичне радове из економије животне средине, одрживог развоја и одговарајуће
економско-еколошке заштите свих ресурса наше земље.
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1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА

1.

Менторство одбрањеног завршног рада на специјалистичким или мастер академским студијама, односно
дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област
и наслов рада, датум одбране):
Ментор 27 дипломских радова, 20 завршних радова, 11 мастер радова и 6 магистарских теза
1 - ДИПЛОМСКИ РАДОВИ

1. Весна Новаковић, Бањски и рекреативни центри у функцији развоја туризма Србије, 30.09.2016.
2. Марина Илић, Могућности пласмана органске хране са подручја Трстеника на тржиште Европске
уније, 30.09.2016.
3. Далиборка Миоковић, Економска валоризација термоминералних вода Врњачке бање, 29.10.2015.
4. Данка Милинковић, Економска валоризација природних туристичких вредности града Чачка,
03.10.2014.
5. Ана Драшковић, Економска валоризација туризма Врњачке Бање, 14.11.2012.
6. Сандра Мијајловић, Економска валоризација развоја туризма у Врњачкој Бањи, 18.12.2012.
7. Данка Црноглавац, Економска и туристичка валоризација руралног туризма Србије, 08.02.2011.
8. Сандра Делипетар, Антропогене туристичке вредности града Ниша, 08.02.2011.
9. Весна Симовић, Економска валоризација антропогених туристичких ресурса Ужица и околине,
11.07.2011.
10. Анкица Пауновић, Економска валоризација природних ресурса општине Чачак, 25.05.2009.
11. Милош Јовановић, Економска оцена туристичких атрактивности Зајечарског округа, 10.06.2009.
12. Славица Бошковић, Природне и антропогене вредности туризма Шумадије, 24.01.2008.
13. Сања Ружић, Природне и антропогене туристичке атрактивности града Крагујевца, 25.01.2008.
14. Јасмин Спахић, Економска валоризација природних и антропогених ресурса Црне Горе, 31.01.2008.
15. Драгана Танасковић, Економска валоризација природних и антропогених ресурса општине Краљево,
21.03.2008.
16. Фадил Махмутовић, Економски значај климе Сјеничко-Пештерске висоравни, 24.04.2008.
17. Јелена Атанасковић, Економска валоризација природних ресурса општине Врњачка Бања, 13.06.2008.
18. Марина Тасковић, Економска валоризација водених ресурса света, 02.07.2008.
19. Бојан Урошевић, Туристичка валоризација националних паркова Србије, 19.09.2008.
20. Гордана Кујунџић, Специфични односи туризма и животне средине, 30.09.2008.
21. Светлана Думановић, Природне и антропогене туристичке вредности општине Крушевац, 29.10.2008.
22. Андреја Мијаиловић, Туризам у савременим економским односима, 13.11.2008.
23. Миланко Радовановић, Економска валоризација Ибарских рудника, 27.08.2007.
24. Владимир Михајловић, Одрживи туризам и одрживи развој у светлу економских промена, 07.09.2007.
25. Милан Лозанић, Карактеристике и значај туристичке вредности животне средине Србије, 07.09.2007.
26. Ана Рајић, Туристички ресурси општине Чачак, 07.11.2007.
27. Мира Тасковић, Еколошки ресурси и њихове апликације на пољопривреду и шумарство, 15.11.2007.
2- ЗАВРШНИ РАДОВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Андреа Пантелић, Природне вредности општине Краљево, 27.10.2016.
Невена Милановић, Туризам у карактеристичним земљама Европске уније, 25.02.2015.
Александар Вучић, Србија као туристичка дестинација и њен економски значај, 15.04.2014.
Аманда Сеочанац, Економска валоризација базних туристичких ресурса Врњачке Бање, 05.10.2015.
Бобан Ђорђевић, Природне туристичке атрактивности општине Трстеник, 21.10.2015.
Марија Вучетић, Економска валоризација Котора као атрактивне туристичке дестинације, 29.10.2015.
Ивана Маринковић, Туристичка валоризација гравитационе зоне реке Дунав у Србији, 31.10.2015.
Ивана Марковић, Економска валоризација конвенционалних алтернативних енергетских ресурса Србије,
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28.12.2015.
9. Александра Павловић, Економско вредновање природних и антропогених туристичких атрактивности
општине Краљево, 01.10.2014.
10. Сандра Калиновић, Туристичке вредности општине Бољевац, 24.10.2014.
11. Ана Веселиновић, Изазови управљања туристичким развојем општине Трстеник, 13.11.2014.
12. Александар Ђуровић, Економска оцена развоја пчеларства у општини Краљево, 18.04.2013.
13. Марија Грачнер, Економски значај компанијског менаџмента туристичких дестинација, 25.04.2013.
14. Милица Гуџић, Економска валоризација туризма у медијима, 23.05.2013.
15. Марина Зиндовић, Економска валоризација шумских плодова у општини Пријепоље, 10.07.2013.
16. Сузана Томовић, Економска оцена природних и антопогених туристичких вредности Врњачке Бање,
30.10.2013.
17. Катарина Ђорђевић, Економски ефекти туризма у Европској унији, 27.09.2012.
18. Галина Кнежевић, Економска валоризација термоминералних ресурса општине Смедеревска Паланка,
29.10.2012.
19. Ивана Дебељковић, Управљање кадровима у туризму, 16.11.2012.
20. Светлана Увтић, Економска валоризација бања Србије, 21.09.2011.
3 – МАСТЕР РАДОВИ
1. Невена Милановић, Гравитациона зона Златибора као препознатљива туристичка дестинација,
09.12.2016.
2. Александра Павловић, Мале вароши као покретачка снага развоја туризма у гравитационој зони
Западне Мораве, 12.05.2016
3. Дејан Милојевић, Пештерска висораван као туристичка дестинација Србије, 07.10.2016.
4. Сандра Калиновић, Тимочка Крајина као перспективна туристичка дестинација Србије, 11.05.2016.
5. Ивана Игњатовић, Хомоље као перспективна туристичка дестинација Србије, 06.04.2016.
6. Ивана Маринковић, Шумадија као перспективна туристичка дестинација Србије, 04.11.2016.
7. Ана Микић, Управљање атрактивним елементима туристичких дестинација Србије, 04.11.2016.
8. Ирена Малићанин, Управљање догађајима у дестинацијама градског туризма Србије, 30.09.2014.
9. Светлана Утвић, Хард и софт елементи туристичких дестинација Европске уније, 16.04.2014.
10. Никола Ковачевић, Менаџмент дестинације одрживог туризма Србије, 18.01.2013.
11. Милена Подовац, Управљање туристичким дестинацијама у земљама Европске уније, 11.10.2012.
4 – МАГИСТАРСКИ РАДОВИ
1. Милан Нововић, Економске предности коегзистенцијалних односа масовног и постмодерног туризма
Моравичког округа, 07.07.2008.
2. Иван Новаковић, Економско-туристичка валоризација зоне Браничева, 29.09.2008.
3. Никола Бошковић, Расположиви енергетски ресурсни потенцијал као фактор привредног раста и
развоја Србије, 14.11.2009.
4. Рада Милићевић, Природне и антропогене вредности Мачванског округа у функцији развоја туризма,
26.12.2009.
5. Јелена Тасић, Вишенаменска валоризација шумских ресурса са посебним освртом на подручје Горње
Ресаве, 13.09.2010.
6. Младен Ђуровић, Вредновање термоминералних вода западне Србије у функцији раста и развоја
туризма, 11.07.2012.
2.

Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским
студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента,
ужа научна област и наслов рада, датум одбране):
Члан Комисије за одбрану 10 мастер радова и 1 магистарске тезе
1 – МАСТЕР РАДОВИ

1.

Владимир Меховић, Интегрални развој агробизниса и туризма у Европској унији и Србији, 07.10.2016.
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Бојана Спакић Интеракције између агробизниса и туризма на подручју Шумадијске области,
16.11.2016.
3. Татјана Станковић, Међународни хотелски ланци као фактор конкурентности туристичких
дестинација, 10.10.2016.
4. Марина Стојиљковић, Управљање развојем агробизниса у туризму на подручју Расинске области,
07.07.2016.
5. Милица Марковић, Управљање развојем органске пољопривреде у Србији, 07.11.2016.
6. Невена Тодоровић, Креирање бренда као фактор лојалности потрошача у хотелијерству, 06.04.2015.
7. Александра Драшковић, Маркетинг специјалних догађаја у функцији промовисања туристичке понуде,
08.10.2015.
8. Драган Милосављевић, Предности примене система франшизинга као облика интернационализације
пословања хотелског предузећа, 19.10.2015.
9. Милош Дугић, Утицај иновационих активности на конкурентност хотелских предузећа, 08.06.2015.
10. Јелица Урошевић, Примена стандарда квалитета у функцији повећања лојалности потрошача у
хотелијерству, 30.09.2014.
2.

2 – МАГИСТАРСКИ РАД
1. Сузана Грујић, Саобраћајна инфраструктура у функцији привредног развоја Србије, 13.02.2013.
3.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

4.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

5.

Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа
научна област и наслов дисертације, датум одобрења)
Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Леле Ристић, Општа
економија и привредни развој, Интегрални рурални развој у Европској Унији и Србији, 09.06.2008.
Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Јелене Премовић,
Менаџмент и пословна економија, Људски ресурси као стратешки потенцијал одрживог туристичког
развоја Србије, 14.02.2012.
Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Предрага Вуковића,
Менаџмент и пословна економија, Управљачки модел за повећање конкурентности руралних
туристичких дестинација у Србији, 17.04.2012.
Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Николе Бошковића,
Општа економија и привредни развој, Одрживо коришћење природних ресурса као основа развоја
туризма Србије, 23.05.2012.
Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Раде Милићевић,
Општа економија и привредни развој, Ресурсне атракције као мултипликативни фактор развоја
здравственог туризма Србије, 15.09.2012.
Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Јелене Тасић, Општа
економија и привредни развој, Еногастрономски туристички производ руралног подручја Шумадије и
његов утицај на задовољство туриста, 25.06.2015.
Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и
наслов дисертације, датум одбране):
Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Леле Ристић, Општа економија и привредни развој,
Интегрални рурални развој у Европској Унији и Србији, 26.04.2010.
Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Јелене Премовић, Менаџмент и пословна економија,
Људски ресурси као стратешки потенцијал одрживог туристичког развоја Србије, 23.10.2015.
Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Николе Бошковића, Општа економија и привредни
развој, Одрживо коришћење природних ресурса као основа развоја туризма Србије, 04.02.2016.
Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Предрага Вуковића, Менаџмент и пословна
економија, Управљачки модел за повећање конкурентности руралних туристичких дестинација у
Србији, 25.04.2016.
Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Јелене Тасић, Еногастрономски туристички
производ руралног подручја Шумадије и његов утицај на задовољство туриста, 24.09.2015.
Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Јовице Мојића, Привредни развој, Валоризација
економско-географских ресурса Јужне Србије у функцији туристичког развоја, 30.09.2016.
Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације,
датум када је израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора):
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1. Мр Никола Бошковић, Општа економија и привредни развој, Одрживо коришћење природних ресурса
као основа развоја туризма Србије, 23.05.2012.
2. Мр Рада Милићевић, Општа економија и привредни развој, Ресурсне атракције као мултипликативни
фактор развоја здравственог туризма Србије, 15.09.2012.
Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације и датум одбране):
1. Мр Никола Бошковић, Општа економија и привредни развој, Одрживо коришћење природних ресурса
као основа развоја туризма Србије, 04.02.2016.

6.

7.

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за
оцену снаге и дизајна студије:

8.

Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких
одбора:

9.

Допринос уређењу интернет странице факултета:

10. Остало:
Активно помажем студентима у изради радова за домаће и међународне часописе, као и за писање радова
и учешће на међународним и домаћим конференцијама
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2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

1.

Аутор, коаутор елабората или студије:

2.

Руковођење или учешће на научним пројектима:
Истраживач на Пројекту Економског факултета Универзитета у Крагујевцу Од кризе до економског
развоја: савремени изазови у економији и менаџменту, период реализације од 2012-2017. године

3.

Иноваторство:

4.

Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа:

5.

Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа:
1. Члан редакције научног часописа Економске теме
2. Члан редакције научног часописа Туристичко пословање
3. Члан редакције научног часописа Hotellink

6.

Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа
и друго:
1. Рецензент монографије Живковић, Б. Пeрспeктивe oдрживoг рaзвoja туризмa oпштинe Жaгубицa.
Жaгубицa: Културнo-прoсвeтни цeнтaр "Joвaн Шeрбaнoвић", 2012. ИСБН 978-86-916109-0-6
2. Рецензент монографије Нововић, M. Tуризaм Moрaвичкoг oкругa у сaврeмeним услoвимa. Чaчaк:
Tуристичкa oргaнизaциja Чaчкa, 2009. ИСБН 978-86-84739-16-4.
3. Рецензент монографије Милићевић, Р., Туризам Мачванског округа. Коцељева: Библиотека Јанко
Веселиновић, 2010. ИСБН 978-86-84115-11-1

7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
1. Члан SCIENTIFIC COMMITTEE 6th International Symposium on Natural Resource Management, 25 - 26
June, 2016. Faculty of Management, Zajecar
8.

Вођење професионалних (струковних) организација:

9.

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:

10. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних
манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови):
11. Пружање консултантских услуга:
12. Руководилац или сарадник на Tempus, односно Erasmus+ пројекту:
13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката:
14. Сарадња са привредом и друштвеном заједницом:
15. Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду:
16. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ:
17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет :
18. Остало:
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2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

1.

Руковођење на факултету и Универзитету:

2.

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:
1. Члан Наставно-научног Већа Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
2. Члан Катедре за Општу економију и привредни развој Економског факултета Универзитета у
Крагујевцу
3. Члан Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

3.

Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета:

4.

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:

5. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника:
1. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој на Економском факултету
Универзитета у Крагујевцу
2. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
ванредни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој – наставни предмет
Национална економија на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу
3. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звању
асистента-приправника за ужу научну област Општа економија и привредни развој – наставни предмети
Економика природних и привредних ресурса и Туризам и животна средина на Економском факултету
Универзитета у Крагујевцу
4. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звању
асистента за ужу научну област Општа економија и привредни развој – наставни предмети Економика
природних и привредних ресурса и Туризам и животна средина на Економском факултету Универзитета
у Крагујевцу
5. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор (поновни избор) једног
сарадника у звању асистента за ужу научну област Општа економија и привредни развој – наставни
предмети Економика природних и привредних ресурса и Туризам и животна средина на Економском
факултету Универзитета у Крагујевцу
6. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
доцента за ужу научну област Општа економија и привредни развој на Економском факултету
Универзитета у Крагујевцу
7. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
доцента за ужу научну област Општа економија и привредни развој – наставни предмет Економика
пољопривреде, на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу
8. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
ванредног професора за ужу научну област Туризам, на Природно-математичком Факултету
Универзитета у Новом Саду
9. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
доцента за ужу научну област Туризам, на Природно-математичком Факултету Универзитета у Новом
Саду
10. Члан Комисије за писање Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању
редовног професора за ужу научну област Туризам, на Географском факултету Универзитета у Београду
6.

Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама,
институцијама од јавног значаја и сл.:

7.

Чланство у професионалним (струковним) организацијама:

8. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
1. Члан SCIENTIFIC COMMITTEE 6th International Symposium on Natural Resource Management, 25 - 26
June, 2016.Faculty of Management, Zajecar
9.

Међународне и националне награде и признања:

10. Остало:
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2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
1.

Чланство у професионалним (струковним) организацијама:

2.

Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност):

3.

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима
у земљи и иностранству:

4.

Руковођење и учешће у међународним пројектима:

5.

Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета,
област усавршавања и период боравка):

6.

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив
предавања и период боравка):

7.

Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и
иностранству:

8.

Заједнички студијски програми, интернационализација:

9.

Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, заједнички истраживачки рад, боравци у
иностранству и друго:

10. Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима:
1. Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације мр Јелене Тасић, Општа
економија и привредни развој, Еногастрономски туристички производ руралног подручја Шумадије и
његов утицај на задовољство туриста, дисертација одобрена 25.06.2015.
2. Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Јелене Тасић, Еногастрономски туристички
производ руралног подручја Шумадије и његов утицај на задовољство туриста, дисертација одбрањена
24.09.2016.
3. Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Јовице Мојића, Валоризација економскогеографских ресурса Јужне Србије у функцији туристичког развоја, дисертација одбрањена 30.09.2016.
11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и
иностарнству:
12. Остало

14

III САЖЕТАК
На основу приказаних резултата, у периоду након избора у звање редовни професор (03.07.2007.године),
остварио сам следеће резултате:
1. Обавезни услови
a. Резултати научног рада
- Публиковао сам укупно 33 научна рада, од чега 4 рада категорије М20 од значаја за развој науке у
одговарајућој научној области за коју сам биран;
- Публиковао сам 2 научне монографије (са ИСБН) од значаја за развој науке у одговарајућој научној области
за коју сам биран;
- Остварио сам укупно 68,5 бодова, од тога 20 бодова по основу радова публикованих у научним часописима у
одговарајућој научној области за коју сам биран;
- Испуњавам услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9 за акредитацију студијских
програма докторских академских студија на високошколским установама;
- Имам остварено укупно 20 цитата (без аутоцитата);
- Истраживач сам на Пројекту Економског факултета Универзитета у Крагујевцу Од кризе до економског
развоја: савремени изазови у економији и менаџменту, период реализације од 2012-2017. године
b. Резултати наставног рада и ангажовање у развоју наставе
- Изводио сам наставу на 3 наставна предмета на основним академским студијама, 2 наставна предмета на
мастер академским студијама и 1 предмету на докторским студијама
- Имам позитивну оцену педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет, а на основу
мишљења студената, формираног у складу са општим актом Универзитета;
- Поседујем 37,5 година педагошког искуства у раду са студентима
- Аутор сам 2 научне монографије (са ИСБН) од значаја за развој науке у одговарајућој научној области за
коју сам биран;
- Ментор сам једне одбрањене докторске дисертације, 6 магистарских теза, 11 мастер радова, 20 завршних и
27 дипломских радова;
- Увек сам радио и радим на увођењу нових метода на свим предметима на којима сам ангажован;
- Са студентима редовно изводим стручне екскурзије, како би упознали сваки ресурс, туристички центар и
стање животне средине на целој територији Републике Србије. Такође, са студентима стално радим на
економској валоризацији баштине, аутентичности и идентитета наших народа и народности. Посебно обраћам
пажњу на практичне радове из економије животне средине, одрживог развоја и одговарајуће економскоеколошке заштите свих ресурса наше земље
c. Резултати у обезбеђивању научно-наставног подмлатка
- Ментор сам једне одбрањене докторске дисертације, 6 магистарских теза, 11 мастер, 20 завршних и 27
дипломских радова;
- Био сам члан у 6 Комисија за оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације и члан у 6 Комисија
за оцену писаног дела и одбрану докторске дисертације
- Био сам члан 1 Комисије за одбрану магистарске тезе и члан у 10 Комисија за одбрану мастер радова
- Активно помажем студентима у изради радова за домаће и међународне часописе, као и за писање радова и
учешће на међународним и домаћим конференцијама
2. Изборни елементи
a. Стручно-професионални допринос
- Истраживач сам на Пројекту Економског факултета Универзитета у Крагујевцу Од кризе до економског
развоја: савремени изазови у економији и менаџменту, период реализације од 2012-2017. године;
- Био сам члан Научног одбора међународног научног скупа;
- Био сам члан у редакцијама 3 домаћа научна часописа;
- Био сам рецензент 3 научне монографије
b. Допринос академској и широј заједници
- Учествовао сам у раду органа и тела Факултета;
- Учествовао сам у 7 комисија за избор у звање наставника и сарадника на Универзитету у Крагујевцу;
- Учествовао сам у 3 комисије за избор у звање наставника на другим Универзитетима у земљи;
- Био сам члан Научног одбора међународног научног скупа
c. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству
- Био сам члан у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим Универзитетима у земљи
(Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу)
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