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ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Економски факултет Суботица – Одељење у Новом Саду завршио је1981. године,с 
просечном оценом 9,11. Дипломскирад из области привредног развоја, на тему 
«Степен интегрисаности војвођанске привреде у јединствену југословенску привреду», 
одбранио је 26. октобра 1981. године. 
 
Магистарске студије завршио је на Економском факултетуУниверзитета у Новом 
Саду,на Институту за међународне економске односе у Новом Саду из области 
међународних економских односа,с просечном оценом 9,25. Магистарски рад, на тему 
«Привредна и финансијска сарадња Војводине и Југославије са земљама у 
развоју»одбранио је 24. марта 1987. године.  
 
Докторирао је на Економском факултету у Београду, на катедри за међународне 
економске односе. Школску 1989/1990. годину провео јепишући докторат на 
Економском факултету Универзитета у Сен Галену као стипендиста швајцарске владе. 
Докторски рад, на тему «Утицај извозних прихода на привредни развој земаља чланица 
ОПЕК-а», одбранио је 15. јула1992. године. 
 
 
ЗВАЊА 
 
• асистент-приправникна Економском факултетуУниверзитета у Новом Саду, 

Институт за међународне економске односе у Новом Саду (26. 4. 1982); 
• асистентна Економском факултетуУниверзитета у Новом Саду, Институт за 

међународне економске односе у Новом Саду (12. 6. 1988); 
• доцент Универзитета у Новом Саду (8. 10. 1993); 
• ванредни професор Универзитета «Сингидунум» у Београду (18. 9. 2006); 
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• редовни професор Универзитета «Мегатренд» у Београду (23. 4. 2014). 
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 
Научна област: Економија – финансије 
Ужа област: Осигурање 
 
 
КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1982-1988. асистент-приправник на Економском факултетуУниверзитета у Новом 
Саду, Институт за међународне економске односе у Новом Саду 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1988-1993. асистент на Економском факултетуУниверзитета у Новом Саду, Институт 
за међународне економске односе у Новом Саду 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1993. доцент Универзитета у Новом Саду за предмет Транспорт, шпедиција и 
осигурање  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1993-1996. запослен у трговинском предузећу „Вобекс” Нови Сад, највећи део времена 
директор сектора 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1996-2006. запослен уосигуравајућем друштву„ДДОР Нови Сад”, све време директор 
Дирекције за развој и едукацију 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2006-2009. ванредни професорУниверзитета „Сингидунум” у Београдуза научну 
област Oсигурање 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2009-2014.ванредни професорУниверзитета „Мегатренд” у Београдуза ужу област 
Oсигурање 

Од октобра2012. до јануара 2016. обављао је дужност декана Факултетaза 
пословне студије у Вршцу 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2014-редовни професорУниверзитета „Мегатренд” у Београдуза ужу област Oсигурање 
 
 
САДАШЊА ПОЗИЦИЈА У НАСТАВНОМ РАДУ 
 
Факултет за цивилно ваздухопловство, Београд, Универзитет „Мегатренд” Београд 
Звање: редовни професор 
 
1. Факултет за цивилно ваздухопловство, Београд, Универзитет „Мегатренд”, Београд 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Студијски програмПредмет 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Основне академске студије                         Управљање ризиком 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Факултет за биофарминг, Бачка Топола, Универзитет „Мегатренд”, Београд 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Студијски програмПредмет 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Основне академске студије Основи економије 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Факултет за пословне студије, Вршац, Универзитет „Мегатренд” Београд 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Студијски програмПредмет 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Основне академске студије Основи финансија 
      Основи међународног пословања 
      Берзе и финансијска тржишта 
      Финансијски менаџмент 
      Основи осигурања 
      Банкарство 
      Продаја осигурања 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
 
Укупно је објавио 211 радова у земљи и иностранству, највише из области осигурања: 
књиге, скрипте, научни и стручни чланци, саопштења на научно-стручним скуповима, 
студије, односно пројекти. 
 
Посебно се може истаћи лексикографска монографија„Појмовник осигурања” (2013) 
на око 830 страница и с преко 3.000 појмова, књига„Животна осигурања” (2011), те два 
рада из осигурања у међународним часописима на ССЦИ листи (2010. и 2012). 
 
 
ЗНАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА: оцене од 1 до 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Језик   Читање   Говор    Писање 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Енглески  5    5    5 
Немачки  5    4    5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ЧЛАНСТВО У НАУЧИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА 
 
• Удружење за право осигурања Србије 
 
 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
• Учествовао је на неколико међународних саветовања из области осигурања: у 

Швајцарској 1998. и 2000, у САД 2001, те у Пољској и Шпанији 2004. године. 
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• Од 2011. предајена Факултету за пословни менаџмент у Бару, тренутно два 
предмета на основним и два на специјалистичким студијама. 

• У часопису „ДДОР-а Нови Сад” био је члануређивачког одбора па главни и 
одговорни уредник. 

• У часопису „Финансије, банкарство, ревизија, осигурање” Факултета за 
финансијски менаџмент и осигурањеу Београду обављао једужност заменика 
главног и одговорног уредника. 

• Био је члан уредништва Ревије „Сингидунум”. 
• Од почетка 2012. у месечнику „Свет осигурања” објављује осврте на најважнија 

збивања на домаћем тржишту осигурања. 
• Члан је редакцијског одбора часописа „Токови осигурања”. 
• Члан је редакцијског одбора часописа „Европска ревија за право осигурања”. 
• Радећи у „ДДОР-у Нови Сад”, од 2003. до 2006. је био најпре члан, а касније и 

председник управног одбора „Слободне зоне Нови Сад”. 
• Од 2015. је члан надзорног одбора друштва за осигурање „Меркур” Београд. 
• У два мандата, 2015-2019, именован је за председника комисије за полагање 

стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника 
у осигурању у Народној банци Србије. 

 
 
 


