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Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
1.
Специјални биланси
основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
"Специфичности консолидације биланса осигуравајућих компанија", Зборник радова међународне
конференцијe "Преко организацијске интеграције до веће ефикасности", Битола, Македонија, 2015
2.
Монографија “Ревизија и кризни менаџмент”, 2010. Београд
3.
Монографија “Ревизија у осигурању”, 2008. Београд
4.
Зборник радова „Парнични и извршни поступак, накнада штете и осигурање“, IX редовно саветовање са
међународним учешћем, Интермакс 2006, Брисел
5.
“Ревизија математичких резерви у осигуравајућим компанијама“, Ревизор, бр., 2003. , Београд
6.
"Обрачун ануитета дугорочних кредита у инфлаторним условима", Камате, бр. 10, 1998. Београд
7.
Упутство "Методологија за процену вредности капитала" сарадња са Проф. др. Данилом Д. Вујачићем, у
области примене методе дисконтованих новчаних токова у вредновању капитала и оцени будућих
приноса које предузеће може да оствари, 1997.
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
Усавршавања
 Обука у брокерској кући специјализованој за послове ризика реосигурања, BMS H&D из
Лондона, са обуком у Lloyd's. (2004)
 Пројектни менаџемент – Курс из Пројектног менаџмента у организацији "Management
Center Europe" у Бриселу. Специфичност овог курса је у томе да се менаџерима, као
лидерима и координаторима тима, укаже посебна пажња на људе као чланове тима, односно
човека, као носећег фактора пројектног менаџмента. Такође, акценат је стављен на лидерску
способност менаџера у мотивисању тима и извршавању пројектног задатка. (2002)
 стручно звање “Ревизор” од стране Савезног министарства финансија (2000)
Други подаци које сматрате релевантним:

