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Ha предлог Наставно-научног већа Високе школе за пословну економију и предузетништво из 
Београда (у даљем тексту: Школа), Савет Школе је у складу са чланом 39. Статута, на својој 
седници одржаној дана 28.09.2020. године усвојио 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 
за школску 2019/2020. годину 

 
 

Рад Високе школе за пословну економију и предузетништво реализован је у складу са 
годишњим планом рада школе за 2019/2020. годину, који је усвојен 26.09.2019. године.  

Школа је реализовала низ активности као део усписне кампање за упис студената у школску 
2020/2021 годину. Урађене су нове брошуре и рекламни плакати који су подељени на терену. 
Иновиран је информатор о раду, као и сајт школе. Обављени су директни разговори са 
средњошколцима којима је представљена школа и презентовани су им студијски програми. 
Школа и студијски програми представљени су и на неколико ТВ и радио станица, у новинским 
издањима, као и на facebook-y школе. 

У школској 2019/2020. години, школа је на основу објављеног конкурса у мају 2019. године 
реализовала упис на прву годину основних академских студија и прву годину мастер академских 
студија. Број уписаних студената на све године основних академских студија и све акредитоване 
студијске програме у школској 2019/2020. години дат је табелом 1. 

 
 

Табела 1: Број уписаних студената на основне академске студије у школској 2019/2020. 
години 

 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Стварно уписани у текућу школску годину 
(2019/20)  

I 
год. 

II год. III год. 
IV 

год. 
збир 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Пословна економија и 
предузетништво - Београд 

119 50 
 

59 - 228 
 

2. Пословна економија и 
предузетнштво – ВШЈ Чачак 

0 5 3 - 8 

3. Пословна економија и 
предузетнштво – ВШЈ Лозница 

4 7 5 - 16 

4. Пословна економија и 
предузетнштво – ВШЈ 
Јагодина 

3 1 5 - 9 

5. Финансије банкарство и 
осигурање - Београд 

152 156 174 327 809 

6. Пословна економија и 
предузетнштво – студије на 
даљину на српском језику 

17 9 - - 26 

7. Право - Београд 36 44 59 65 204 
 Укупан број (ОАС) 331 272 315 402 1320 

 
 
 
Број уписаних студената на све године мастер академских студија и све акредитоване 

студијске програме у школској 2019/2020. години дат је табелом 2. 
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Табела 2: Број уписаних студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. 
години 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 
Стварно уписани у текућу школску 

годину (2019/20) 
I год II год збир 

МАС - Мастер академске студије 
1. Пословна економија и предузетништво - 

Београд 
6 12 18 

2. Финансије банкарство и осигурање - 
Београд 

98 - 98 

3. Пословна економија и предузетнштво – 
студије на даљину на српском и 
енглеском језику 

1 1 2 

 Укупан број студената (МАС) 105 13 118 
 

Укупан број уписаних студената на Високу школу академских студија за пословну 
економију и предузетништво у школској 2019/2020. години дат је табелом 3. 
 

Табела 3: Укупан број уписаних студената у школској 2019/2020. години 
 
Укупан број студената 
ОАС+МАС 

Акредитован број 
студената за упис у прву 

годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2019/20)     

- збир 
820 1438 

 
Свечани пријем уписаних студената реализован је 1. октобра 2019. године. 

 
У складу са Статутом Школе, настава је реализована у току школске године, почев од 1. 

октобра 2019. године до 30. септембра 2020. године, уз ангажовање наставника према плану рада 
школе за школску 2019/2020. годину. Школска година је реализована кроз два семестра: зимски 
и летњи, а према усвојеном радном каледару за школску 2019/2020. годину.   
 

Настава је у школској 2019/2020. години реализована у складу са планираним распоредом 
одржавања наставе на свим основним и мастер студијским програмима. У зимском семестру 
настава је реализована на класичан начин. У летњем семестру, због пандемије COVID 19, настава 
је реализована online путем. Коришћена је платформа за даљинско учење Moodle, mail 
комуникација, као и Skype апликација и Google Classroom. 
  
У школској 2019/2020. години, дипломирао је укупно 471 студент на свим програмима основних 
академских студија, а мастер дипломе стекло је укупно 100 студената. Свечано уручивање 
диплома свршеним студентима обављено је 15. маја 2020. године. Преглед броја студената који 
су одбранили дипломске радове на основним академским студијама и мастер радове на мастер 
академским студијама у школској 2019/2020. години дат је табелом 4. 
 

Табела 4: Укупан број студената који су у школској 2019/2020. години стекли дипломе 
 

 Студијски програми 
Број дипломираних 

студената 

Основне 
студије 

Пословна еконимија и предузетништво 48 

Финансије, банкарство, осигурање 360 

Право 63 

Пословна еконимија и предузетништво - ДЛС 0 
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УКУПНО ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  471 

Мастер 
студије 

Пословна еконимија и предузетништво 15 

Финансије, банкарство, осигурање 85 

УКУПНО МАСТЕР СТУДИЈЕ 100 

УКУПНО 571 

 
У оквиру издавачке делатности Школа је објавила 7 уџбеника и 3 скрипте. 

 
У складу са Статутом школе, Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање 

квалитета и Планом рада, Комисија за обезбеђење квалитета, као стручни орган Већа школе за 
послове праћења и унапређења квалитета, спровела је анкетирање студената у коме су изразили 
свој став у погледу квалитета студијских програма и организације наставе и услова рада на 
школи. Резултати анкетирања су обрађени и разматрани на седницама Комисије за обезбеђење 
квалитета и Наставно већа школе. 

 У школској 2019/2020. години одржано је 8 седница Наставног већа и 3 седнице Савета 
школе. 
 Студентскi парламент школе реализовао је планирану активност организовања бруцошке 
вечери студената школе у октобру 2019. године, али планиране активности које се односе на 
„Форум младих лидера“ у марту 2020. године и апсолвентско вече студената школе у мају 2020. 
године нису реализоване због пандемије COVID 19. 
 
У прилогу извештаји за Издавачку делатност и Научноистраживачки и стручни рад. 
 

 
 

Проф др Јован Живадиновић 
 

______________________ 
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Издавачка делатност 
 
У оквиру издавачке делатности у претходној школској 2019/2020. години, Школа је објавила 7 
уџбеника и 3 скрипте, што је у складу са планираном издавачком делатношћу. Настављене су 
редовне публикације часописа школе.  

Часопис International Review званично излази од 2012. године (са ISSN бројем) два пута годишње  
(у јулу и децембру).  Тренутно се налази у више међународних база од којих су најзначајније 
Emerging Sources Citation Index (Web of Science),Erich  Plus baza,CEEOL база, SCIndex база....  

 

https://kobson.nb.rs/upload/documents/Na_i__asopisi_u_ESCI_novem_2020.pdf 

http://ezproxy.nb.rs:2124/Search.do?product=WOS&SID=D3nPXgBaXYPQA5elPuT&search_mode=
GeneralSearch&prID=1dd2d601-7618-43de-bf77-f07391a5bd76 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491224 

 

По новом Правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа, ,,Сл.гласник  РС,, број 
159 од 30. децембра 2020.године у члану 14. који се односи  на рангирање и категоризацију 
часописа у области друштвених и хуманистичких наука наводи се да  категорији М23 припадају 
и часописи означени као Q1 у SJR и часописи на листама ERIH+.  
 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2557 

https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2217-9739 

 

У 2019. године часопис је категоризован и од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у категорији М54 новопокренут часопис –друштвене науке-економија и 
организација, а за 2020.годину часопис је од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја категоризован у категорији М53. 

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/Kategorizacija-naucnih-casopisa-2019..pdf 

 

У бази Clarivate Analitic (некадашњи Thomson Reuters) часопис је од 2015.године и још увек је у 
процесу евалуације. Часопис је прихваћен и у DOAJ (Directory of Open Access 
Journals),  Sherpa/Romeo-u, Open Academic Journal Index (OAJI).У току је процес  евалуације у 
још неколико база. 

Часопис Трендови у пословању има периодику излажења два пута годишње (јун и новембар), а 
објављује се у штампаним и електронским издањима, на српском и енглеском језику.  Од 2016. 
часопис је категоризовано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(табела 1). 
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Табела 1: Категоризација часописа по годинама 
 

Година  Категоризација Област 
2016 M52 електроника, телекомуникације и информационе 

технологије 
2017 M53 електроника, телекомуникације и информационе 

технологије 
2018 M53 електроника, телекомуникације и информационе 

технологије 
2019 M53 електроника, телекомуникације и информационе 

технологије 
2020 М53 Економија и организационе науке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 
 
Научноистраживачки и стручни рад 
 
Научни рад на  школи остварује се кроз основна, интегрална-интердисциплинарна,  примењена 
и развојна истраживања. Школа као високошколска установа обједињује образовни и 
научноистраживачки рад. 

На Високој школи за пословну економију и предузетништво, Београд  обавља се научно-
истраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређења делатности високог 
образовања, побољшања квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената 
у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој школе. 

Наставници школе су 2019. године били учесници Међународне недеље у оквиру Еразмус + 
пројекта , проф. др Зорана Никитовић у Пловдиву и Сибиу, проф. др Слађана Вујичић у Сибиу, 
Горан Лапчевић у Сибиу, о чему сведоче и додељени сертификати. Настављене су активности на 
реализацији пројеката Еразмус + и добијању повеље. Еразмус повеља за високо образовање 
представља предуслов за даље учешће Високе школе за пословну економију и предузетништво 
у највећем европском програму финансирања пројеката у области образовања и академске 
мобилности – Еразмус+. 

Научноистраживачки пројекти који су реализовани/наставак активности на пројекту, у којима су 
активно учествовали истраживачи школе, а суфинансирани према јавном позиву  МПНИТР, 
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Министарства за 
иновације и технолошки развој Републике Србије, Министарства културе и информисања 
Републике Србије, Министарства омладине и спорта Републике Србије, Развојне агенције 
Србије, Градскe управe града Београда- Секретаријат за спорт и омладину,  са учесницима са 
школе (2019/2020) 
 
Пројекти Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 

1. SRB-SDC-MDULS3-RSJP-DI-2020-10 Локална самоуправа за 21. Век,  Финансијер 
пројекта: SDC Swiss Development Cooperation, Учесник: проф. др Александра Тошовић 
Стевановић, ВШПЕП, (2020-2021), Д/С  (наставак активности на пројекту) 

 
Пројекти финансирани од  Кабинета министра за иновације и технолошки развој 

1. 400-01-31/18-01/5, „Отварање Регионалног иновационог стартап центра Расинског округа 
- РИСЦ", Пројекат финансира Влада Републике Србије, Кабинет министра за иновације и 
технолошки развој, а реализује Бизнис инкубатор Крушевац уз подршку Града Крушевца, 
Руководилац Горан Лапчевић, ВШПЕП, учесник Марија Марковић Благојевић, ВШПЕП, 
2018. - 2019., Д/И  

2. 401-01-00077/2019-01/1, „Глас за женско иновационо предузетништво,, Кабинета 
министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој-Општина Лапово, 
01.10.2019.- 31.12.2019., Координатор пројекта и едукатор Слађана Вујичић, ВШПЕП, Д/И  

 
Пројекти финансирани од  Локалне самоуправе Општине Бујановац 

1. 02-400-278/19 ,,Информација за све,, Пројекат за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији општине Бујановац, Учесник-Стручни сарадник на 
пројекту Слађана Вујичић, ВШПЕП, Д/Р  
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Пројекти финансирани од  Министарства културе и информисање Републике Србије 

   1.  401-01-246/2020-04, „Од А-Ш обучи се и покрени свој бизнис“, Општина Бољевац, 
10.08.2020-10.11.2020., Учесник-Едукатор Слађана Вујичић, ВШПЕП, Д/Р 

Пројекти финансирани од  Градскe управe града Београда- Секретаријат за спорт и омладину  

1. ХХ 01 401.1-234 /20 Програм неформалног образовања младих-„Млади Европљани“, 
Суфинансира : Град Београд-Секретаријат за омладину и спорту, Учесници на пројекту: 
Град Београд-Секретаријат за омладину и спорт, Факултет за пословне студије и право, 
Београд,  проф. др Едита Кастратовић координатор, ВШПЕП, Београд (18.03.2020- 
31.12.2020.) Д/Р   
 

2. 401.1-715/18 Програм неформалног образовања младих у области активизма и подстицаја 
креативних пословних идеја код средњошколаца, Учесници на пројекту: Град Београд-
Секретаријат за омладину и спорт, Факултет за пословне студије и право, Београд, проф. 
др Едита Кастратовић координатор, ВШПЕП, Београд 01.01.2019- 28.02.2019. Д/Р    

Научно истраживачки пројекти реализовани/наставак активности на пројекту по основу 
остварене међународне сарадње  школе са високообразовним и научним институцијама из ЕУ и 
света (2019/2020) 

1. Combating Illegal Trade Through Research, Education and Awarness“, U-78/19, 27.06.2019. 
June 1st 2019 – May 31st 2021, Носилац: Висока школа за пословну економију и 
предузетништво, Београд, Србија, Пројекат финансира Philip Morris Product SA, 
Švajcarska, Трајање: 24 месеца - од 01.06.2019. до 31.05.2021. Учесници из ВШПЕП-а: 
Готран Лапчевић, вођа пројекта, Зорана Никитовић, руководилац пројекта.Резултати: 
Предложите моделе борбе против илегалне трговине анализом и моделовањем, гледајући 
на њих не као на злочин, већ као на посао са специфичним карактеристикама и 
окружењем; Окупљање и обука 100 учесника из 5 земаља, што пружа основу за будућу 
сарадњу. Комуникациона кампања - смањење толеранције друштва према овим облицима 
злочина и укључивање више људи из науке да раде на овој теми. (наставак активности на 
пројекту). 

 
2. The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe 

countries, PPI/APM/2018/1/00011/U/001, Учесници: Stanisław Staszic University of Applied 
Sciences in Piła, Poland (PWSZ), Финансира: Пољска национална агенција за истраживање, 
Учесник и руководилац једног дела пројекта- проф. др Александра Тошовић Стевановић, 
ВШПЕП, (2019-2021). Врста пројекта: међуфакултетска сарадња, наставак активности на 
пројекту). 
 

3. Complementary of innovative culture, climate and competence on business success in Serbia 
No.FP/IP/0918-0519/2018-2019.,  Суфинансира : Факултет за пословне студије и право, 
Београд, Учесници на пројекту:    Носилац пројекта:  Факултет за пословне студије и 
право, Београд,   остали учесници: Висока школа за пословну економију и 
предузетништво, Београд, Србија, Анекс споразума између ФПСП и ВШПЕП бр. А 573/16 
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од 28.10.2016.; Faculty of information technology and engineering, Belgrade School of 
management - Business academy Smilevski – BAS, Skopje Faculty of Management, University 
of Primorska, Koper, Slovenia, Руководилац: проф. емеритус Живота Радосављевић,, 
Факултет за пословне студије и право, Универзитет “Унион-Никола Тесла“, Резултати 
индикативни за пројекат:International Monograph Complementary of innovative culture, 
climate and competence on business success in Serbia, ISBN 978-86-81088-28-9, 2019.  
Факултет за пословне студије и право,  Универзитет “Унион-Никола Тесла“ учесници 
ВШПЕП: проф.др Едита Кастратовић, 8 месецa трајање пројекта, међуфакултетска научна 
сарадња, интегрална и интердисциплинарна истраживања; 

 
 

4. Management of aircraft design activities,   FS III1/0318-0319/208-2019. Суфинансира : 
Факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет “Унион-Никола 
Тесла“, Учесници на пројекту:Носилац пројекта: Факултет за информационе технологије 
и инжењерство,Универзитет “Унион-Никола Тесла“,Belgorod State Technological 
University Shuhov, Belgorod, Russia, Faculty of Business Studies and Law, University Union 
"Nikola Tesla", Belgrade, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, 
Србија, Анекс споразума између ФИТИ  и ВШПЕП бр. Анекс бр1. 455/18 од06.12.2018.  
Руководилац: : проф.др Мирјана Пухарић , Факултет за информационе технологије и 
инжењерство,  Универзитет “Унион-Никола Тесла“, Резултат: Национална монографија 
«Ваздухоплови и њихова испитивања у аеродинамичким тунелима“ фунансирана од 
ресорног министарства, [COBISS.SR-ID 270248716]  РИС Доситеј, учесници ВШПЕП: 
проф.др Едита Кастратовић, 12 месеци трајање пројекта,  интердисциплинарни.  

 
Пројекти по основу остварене сарадње  школе са високообразовним институцијама и научним 
институтима из земље, привредом, јавним сектором, удружењима и другим институцијама  
 

1. Истраживање стратешких параметара на нивоу инжењерског менаџмента развоја 
предузећа и окружења бр.  451-03- 00002/2017-14 –ИИ 2018/19, Руководилац: проф. др 
Маја Анђелковић,  Факултет за информационе технологије и инжењерство,  Универзитет 
“Унион-Никола Тесла“, Суфинансира: Факултет за информационе технологије и 
инжењерство, Универзитет “Унион-Никола Тесла“, Учесници на пројекту: Носилац 
пројекта: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Факултет за пословне 
студије и право, Београд, Партнер на пројекту: Висока школа за пословну економију и 
предузетништво, Београд, Србија, Анекс споразума између ФИТИ  и ВШПЕП бр. Анекс 
бр1. 455/18 од06.12.2018.  Резултат пројекта: научна  монографија: Предузетнички бизнис 
у савременим условима: стање, могућности и перспективе са освртом на Републику 
Србију,  ISBN 978-86-81400-12-8. [COBISS.SR-ID 276457484] Факултет за информационе 
технологије и инжењерство,  Универзитет “Унион-Никола Тесла“, Учесник: проф. др 
Едита Кастратовић, ВШПЕП, Д/С 

 
2. Истраживање утицаја ваздушног саобраћаја на животну средину  и квалитет живота људи 

ФИТИ ТТП-ДНИ/ 0320-0721/202, Учесници: Носилац пројекта: Факултет за 
информационе технологије и инжењерство,Универзитет “Унион-Никола Тесла“, 
Факултет за пословне студије и право, Београд, Универзитет “Унион-Никола Тесла“,  
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, Србија, Учесници са 
ВШПЕП: проф. др проф.др Едита Кастратовић, проф. др Гордана Ђорђевић, време 
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трајања: 01 .03.2020.-3 1.07 .2021. Руководилац: проф.др Мирјана Пухарић , Факултет за 
информационе технологије и инжењерство,  Универзитет “Унион-Никола Тесла“, 
Резултат: Национална монографија (по реализацији пројекта) (наставак активности на 
пројекту). 

 
3. Школа бизниса-од идеје до реализације DHP/SP7-07/12/18-29/01/2019, Резултат пројекта: 

Реализована обука којој су поред партнера средње школе присуствовали студенти правног 
факултета у Крагујевцу и студенти ВШПЕП, Суфинансира : Висока школа за пословну 
економију и предузетништво, Београд, Србија, Учесници на пројекту:Носилац пројекта: 
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, Србија,  Средња 
приватна школа Вива Асја из Крагујевца (потписан споразум о сарадњи); Учесници са 
ВШПЕП: проф. др проф.др Едита Кастратовић, руководилац и предавач, Наташа 
Цанковић координатор , студенти ВШПЕП идр. трајање 2 месеца , Д/Р 
 

4. Форума младих лидера/19, ДХП/ФМЛ-30/03/2019, Висока школа за пословну економију 
и предузетништво; Подршка пројекту: Министарство омладине и спорта – одлука број: 
030-0106/5/201904  и Министарство привреде – одлука број: 023-02-242/2019-Ц1-2602/19; 
Партнери: Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић 
"Крушевац,  Иновативни центар Машинског факултета Универзитета у Београду,  
Београдска банкарска академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и 
финансије у Београду-Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Независи 
универзитет Бања Лука,  Висока школа струковних студија Ужице,  Покрет за европски 
развој образовања,  Привредни форум младих,  Балканско дебатно друштво, Бели лабуд 
текстил доо, Alterna International, доо Портал Правда. Трајање: април 2018 - март 2019, 
Руковидилац: Т. Весић; Вођа тима за маркетинг- М. Цогољевић, Учесник: М. Чукановић 
Каравидић, Љ. Димитријевић; Вођа Тима за људске ресурсе-Г. Гаврић; Члан тима за 
финансије- М. Гавриловић, учесник: З Медић, С. Моретић Мићић, С. Шљивић, члан тима 
за људске ресурсе - Љ. Димитријвић; члан тима за логистику - Г. Ђорђевић, Д/Р 

 
Висока школа за пословну економију и предузетништво из Београда носилац је четири семинара 
за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 
2019/2020. и 2020/2021. годину одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и 
васпитања. 
 
1.   Медијска писменост у школи – интердисциплинарни приступ – 481 K2 P3 
http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=481&action=page%2Fcatalog%2Fview 
Аутори: Виолета Кецман, Александра Голубовић-Стојановић, Драган Милинковић, носилац 
ВШПЕП (наставак активности на програму обуке), Завод за унапређивање образовања и 
васпитања 
 
2.   Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана – 910 K1 P3 
http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=910&action=page%2Fcatalog%2Fview 
Аутори: Звонко Брњас, Зорана Никитовић-координатор, Слађана Вујичић (наставак активности 
на програму обуке), Завод за унапређивање образовања и васпитања 
 
3.  Савремени приступ настави, уз примену студије случаја у наставним садржајима  – 939 К2 П3 
http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=939+&action=page%2Fcatalog%2Fview 
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Аутори: Слађана Вујичић-координатор, Владимир Ристановић, Ненад Равић (наставак 
активности на програму обуке), Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 
4. Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата – 
117 К4 П4 
http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=117+&action=page%2Fcatalog%2Fview 
Александра Голубовић-Стојановић, Виолета Кецман, Драган Милинковић, Зорана Никитовић-
координатор (наставак активности на програму обуке), Завод за унапређивање образовања и 
васпитања 
 
Семинари су намењени наставницима разредне наставе и свим наставницима предметне наставе. 
Семинари доносе по 8 сати стручног усавршавања за полазнике.  

 
До сада су одржане следеће обуке: 
 
Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана – 910 К1 П3 
 

Место Реализатори 
Регионални центар Смедерево Звонко Брњас, Зорана 

Никитовић 
Бизнис инкубатор Крушевац  Јасички пут 9А, 
Крушевац 

Зорана Никитовић, Слађана 
Вујичић 

Регионални центар за образовање радника у просвети, 
Улица 37 Санџачке дивизије бб, Нови Пазар 

Звонко Брњас, Зорана 
Никитовић 

 
 
Савремени приступ настави, уз примену студије случаја у наставним садржајима – 939 
К2 П3 

Место Реализатори 
KecNet.doo, Улица Авноја ББ, Нови Пазар Слађана Вујичић, Владимир 

Ристановић 
 
 Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење 
конфликата – 117 К4 П4 
 

Место Реализатори 
Средња школа Никола Тесла, Кнеза Милоша, Бољевац Виолета Кецман, Зорана 

Никитовић 
 
 


