
Факултет за пословне студије 

Распоред консултација – јесењи семестар 2019/20. 

 

Име и презиме Дан за 
консултације 

Време за 
консултације 

И-мејл је на 
@megatrend.edu.rs 

Кабинет 

проф. др Михајло Рабреновић уторак 13,45-15,45 mrabrenovic деканат 21 

проф. др Славица Костић Николић уторак 12,30-14,30 skostic кабинет 39 

проф. др Вељко Милутиновић петак 14,00-15,00 vmilutinovic деканат 20 

Проф. др Миљојко Базић четвртак 18-19 miljojko.bazic кабинет 83 

проф. др Мира Ракић четвртак 15-17 mrakic кабинет 47 

проф. др Беба Ракић четвртак 15-17 brakic кабинет 47 

проф. др Татјана Цветковски четвртак 16-17 tcvetkovski кабинет 37 

проф. др Војкан Вуксановић четвртак 11-12,45 vvuksanovic кабинет 42 

проф. др Дејан Попов понедељак 
четвртак 

18,15-20 
19,30-19,45 

dpopov кабинет 45 

проф. др Лидија Петровић среда 16-18 lpetrovic кабинет 55 

проф. др Ранка Митровић уторак 12-14 rmitrovic кабинет 49 

доц. др Снежана Берић уторак 16-18 sberic кабинет 72 

доц. др Јелена Витомир понедељак 12-14 jvitomir кабинет 55 

доц. др Ненад Королија среда 
четвртак 

17,30-18,00 
17,45- 

nenadko@gmail.com сала К3 
сала К1 

доц. др Владимир Живановић уторак 
четвртак 

13-14 
15-16 

vzivanovic кабинет 37 

доц. др Александар Јовичић уторак и петак 20-20,30 ajovicic кабинет 51 

Зорица Ђорђевић четвртак 14,30-16,00 zdjordjevic кабинет 72 

др Бобан Ковачевић четвртак 11,45-12,45 bkovacevic кабинет 56 

докторанд Драган Миловановић петак 15-17 dmilovanovic кабинет 45 

докторанд Милена Стојић уторак 13,30-15,30 mstojic кабинет 49 

докторанд Ивана Стошић петак 17-18 istosic кабинет 56 

Никола Кековић четвртак 12-13 nkekovic кабинет  

Теодора Чимбуровић петак 15-16 tcimburovic кабинет 57 

Срђан Николић уторак 14,15-16,15 s.nikolic кабинет 51 
 

Поштовани студенти, 

На страници https://megatrend.edu.rs/student/fps-informacije-o-predmetima-i-materijali/ налазе се информације о 

предметима и материјали за припрему испита. На страници https://megatrend.edu.rs/student/fps/fps-rasporedi/ 

налазе се распореди наставе; распореди испита; план рада и календар наставе, и распоред консултација. 

Позивамо вас да, према могућностима, узмете учешће у предавањима и вежбама, како би што лакше 

савладали градиво. 

Наставници и сарадници су вам на располагању за допунске информације и разрешавање недоумица на 

предавањима, вежбама, као и теме за завршне радове, у терминима консултација који су горе 

наведени, као и путем и-мејла. Уколико, након свих наведених могућности да се обавестите, и даље 

будете имали додатна питања или дилеме, можете ме контактирати путем и-мејла: 

mrabrenovic@megatrend.edu.rs 

Са најбољим жељама и уз срдачне поздраве, 

Проф. др Михајло Рабреновић, 
Факултет за пословне студије 


