
 
 

У складу са Правилником о избору у звање на Високој школи за пословну економију и 

предузетништво у Београду (у даљем тексту: Правилник), а на основу Одлуке број А-

144/23 од 06.02.2023. године, директор Високе школе за пословну економију и 

предузетништво формирао је Комисију за подношење реферата по Конкурсу за избор у 

наставничко звање и заснивање радног односа кандидата из ужу научну област  

Економија, финансије и банкарство у следећем саставу: 

 

1. др Драгана Војтешки Кљенак, редовни професор Високе школе за пословну економију 

и предузетништво,  председник Комисије, 

 

2. др Славољуб Шљивић, редовни професор Високе школе за пословну економију и 

предузетништво, члан Комисије, 

 

3. др Милан Гавриловић, ванредни професор Високе школе за пословну економију и 

предузетништво, члан Комисије. 

(у даљем тексту: Комисију). 

 

Поступајући по Одлуци директора, именована Комисија, Наставном већу Високе 

школе за пословну економију и предузетништво подноси следећи: 

 
 

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ 

На расписани Конкурс Високе школе за пословну економију и предузетништво у 

Београду, објављен дана 17.01.2023. године на сајту Националне службе за 

запошљавање, за избор у звање наставника и сарадника и заснивање радног односа 

кандидата за ужу научну област : Економија, финансије и банкарство за наставно звање 

Ванредни професор пријавио се кандидат, и то: др  Драган, Милоје, Цветковић 

 

 

Кандидат : др Драган, Милоје Цветковић  се дана 17.01.2023.године благовремено 

пријавио  на Конкурс и том приликом поднео сва тражена документа. 

У складу са Упутством о поступању код избора у звања наставника и сарадника 

кандидат  др Драган, Милоје, Цветковић је попунио Образац за избор у звање у е- 

формату. 

 

Комисија је проверила испуњеност услова по Конкурсу који су документовани у 

Пријави кандидатa, као и наводе у Обрасцу за избор у звање , и у складу са чланом 15. 

Правилника сачинила Сажетак реферата кандидата  за  избор у звање: Ванредни 

професор 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
I  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ  
1. Име, име једног родитеља и презиме кандидата:   Драган, Милоје, Цветковић 
2. Место и датум рођења:  Гњилане, 25.09.1967. године 
3. Адреса, телефони, e-mail адреса:  Београд, Витезова Карађорђеве звезде 37/5, 

cvetkovicdragan@mts.rs 
4. Држављанство:  Српско 
5. Звање и ужа научна област за коју се пријављује за избор у звање: Економија, финансије и  

банкарство 
6. Кандидат има звање: 
 
II ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА 
 
1.  Предлог звања:  Ванредни професор 
7. 2.  Ужа научна област:  Економија, финансије и  банкарство 
3.  Радни однос са пуним или непуним радним временом:  пуним 
 
III ПОДАЦИ О КОНКУРСУ  
1. Кандидат се ПРВИ ПУТ  бира у звање Ванредни професор 

 
IV НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА КАНДИДАТА ( по потреби проширити табелу) 

Р.бр. Година 
избора 
(реизбора) 

НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:  
Сарадник у настави, Асистент, Доцент, Ванредни професор 

1.  Сарадник у настави 
Установа, година избора 
Ужа научна област, предмети 

2.  Асистент 
Установа, година избора 
Ужа научна област, предмети 

3.  Доцент 
Установа, година избора 
Ужа научна област, предмети 

4.  Ванредни професор 
Установа, година избора 
Ужа научна област, предмети 

5.   Ангажовање на другим ВС установама/ решење установе, број и датум 
Ужа научна област, предмети 

 
 
 
V СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ 

ДИПЛОМА 

Година  1998.  

Место  Београд 

Институција Пољопривредни факултет Универзитета у Бограду 

Звање Дипл.инж. пољ. 

 
МАСТЕР РАД/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД 

Година 2009. 
Место Београд 
Институција Криминалистичко – полицијска академија 



Звање дипломирани криминалиста - специјалиста 
МАГИСТАРСКА ТЕЗА 

Година 2010. 
Место Београд 

Институција Економски факултет Универзитета у Београду 

Звање магистар економских наука 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Година 2013. 
Место Суботица 
Институција Економски факултет Универзитета у Новом Саду 
Звање доктор економских наука. 

 
VI  РАДНО ИСКУСТВО ( по потреби проширити табелу) 
 
Време (од - до) Локација Организација  Позиција 

1998. до 2022.  Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије 

Криминалистички инспектор; 

руководилац групе и шеф 

одсека у Одељењу за 

сузбијање привредног 

криминала.  

    

    

    

    

VII ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ( унети  тражене податке) 

Искуство у педагошком раду са 
студентима,односно приступно предавање 
из области за коју се бира (за кандидата који 
није радио у настави) 

- држао предавања по позиву на 

Криминалистичко-полицијском универзитету 

и Факултету организационих наука 

Универзитета у Београду. 

- предавао на семинару у организацији 

Факултета организационих наука под називом 

„Заштита у корпоративном сектору од 

преварних радњи у финансијским  

извештајима“.  

- као предавач учествовао у реализацији обуке 

„Стручно оспособљавање за истражитеља 

злоупотреба и преварних радњи у области 

економско-финансијске форензике” у 

организацији Републичког завода за судска 

вештачења А.Д. из Новог Сада.  

- као предавaч учествовао на  семинару 

“Спречавање злоупотреба у јавним набавкама 

- пракса Тужилаштва и МУП” у организацији 

ЦМН и Националног центра за корпоративну 

едукацију.  

- као предавач учествовао на обукама 

„Форензика у пракси - правно-економски, 



безбедоносни и информатички аспект“ у 

реализацији Београдске академије пословних 

и уметничких струковних студија. 

- предавао на семинару - Финансијска 

форензика: „Корупција, преваре и јавне 

набавке“ у организацији Правосудне 

академије.  

- предавао на обукама намењеним 

полицијским инспекторима: - на Основном 

курсу за спречавање и сузбијање 

криминалитета у организацији Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије и на 

Специјалистичкој обуци на тему спречавања и 

сузбијања кривичних дела са -елементима 

корупције. Аутор је више стручних приручника 

из области привредног криминалитета за 

потребе полицијских службеника – полазника 

курсa и обуке.  

- У Управи криминалистичке полиције, ПУ за 

град Београд држао теоријску наставу у 

оквиру стручног усавршавања полицијских 

службеника Министарства унутрашњих 

послова.  Био је члан  Комисије за проверу 

теоријског знања полицијских службеника 

МУП-а Р Србије - ПУ за град Београд . 

Оцена педагошког рада добијена у 
студентским анкетама током целокупног 
протеклог изборног периода (ако га је било) 

 

 

ПРЕГЛЕД НАУЧНИХ РАДОВА ПО КАТЕГОРИЈАМА КАНДИДАТА 
Навести  називe научних радова на следећи начин:   Тачна имена и редослед аутора, назив 
рада, публикација у којој је објављен рад, број страна, годину издавања, издавача, научни скуп, 
тачну Интернет адресу рада (ако постоји), ИСБН број и друго. 
 

Категорија: М14 

1. Цветковић Д. Благојевић, М. & В Сенић, Д. (2013), „Scope, dynamics and structure of 
ecological crimes in Serbia“ У: Зборник радова Међународног научног скупа“Дани 
Арчибалда Рајса“. 

2. Цветковић Д. & Мићовић Д. M. (2014), „Legal aspects of environmental protection and 
environmental crime“ У: Зборник радова Међународног научног скупа“Дани Арчибалда 
Рајса“. 

3. Цветковић Д., Мићовић Д., Томић, M.  (2015), „Methodology solutions in police efficiency 
measurement“ У: Зборник радова Међународног научног скупа“Дани Арчибалда Рајса“. 
Том I , стр. 493−502. 



4. Цветковић Д., Мићовић Д., Томић, M. (2016),  „Criminal Offences Against Economy In Serbia 
In Period 2006 - 2010“ У: Зборник радова Међународног научног скупа“Дани Арчибалда 
Рајса“. Том III , Криминалистичко-полицијска академија, Београд,стр. 197−206,  

5. Cvetković D., Mićović D., Tomić, M.  (2017), „Repressionof criminal acts in the field of grey 
economy in the Republic of Serbia “,Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa“Dani 
Arčibalda Rajsa“, Tom III , Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, str. 75 – 85. 

6. Цветковић Д., Мићовић Д., Томић, M. (2018), „ Forenzic accounting and criminal work in 
commercial societies “,Зборник радова Међународног научног скупа“Дани Арчибалда 
Рајса“, Том I , Криминалистичко-полицијска академија, Београд, стр. 125 –136. 

7. Cvetković D., Mićović D., Tomić, M. (2019), „ Operational risk management in banking and 
business forenzics,  “,Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa“Dani Arčibalda Rajsa“, Vol. 
II , Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, str. 201 –216. 

 
 

Категорија: М20 

1.  

2.  

  
 

Категорија: М23 

1. Кnežević, S., Cvetković, D., Mićović, M., Mitrović, A., Milojević, S.  
(2021), Analysis of the Presence of Criminal Offenses in the Field of the Shadow Economy in 
Serbia, Lex localis - Journal of Local Self-Government, (Vol. 19):1,str. 131-147.                     

 
 

Категорија: М24 

1. Knežević S., Mitrović A,, Cvetković D.  (2019) The role of auditing profession in detecting 

frauds in financial statements,  NBP: Nauka-Bezbednost-Policija, Kriminalističko-policijski 

univerzitet, Beograd, br.2/19, str.97–109.  

2. Субошић, Д., Цветковић, Д., Вуковић, С. (2012), „Forms of environmental crime in 

Agribusiness”, Економика пољопривреде, Научно друштво аграрних економиста Балкана, 

No.4, Београд, стр.573-840. 

 
 

Категорија: М51 

1. Цветковић Д., Обрадовић, М. (2012), „Економски аспект прања новца и проблем његове 

квантификације“ Култура Полиса, Култура - Полис Нови Сад, Филозофски факултет 

Ниш, бр. 18, стр. 159-177. 

2. Цветковић Д. (2012), „Микроекономски и макроекономски ефекти легализације 

незаконито стеченог прихода”, Наука, Безбедност, Полиција, Криминалистичко-

полицијска академија, Београд, бр. 2/2012, стр. 151-163. 

3. Цветковић Д., Бошковић, Г. (2012), „Импликације прања новца у савременом друштву“ 

Култура полиса, Култура – Полис Нови Сад, Криминалистичко-полицијска академија, 

Београд, посебно издање 2, стр. 543 - 559. 



4. Цветковић Д., Јовановић З., Бешић Д. (2016) " Привредни  криминалитет у Републици 

Србији у периоду од 2006. до 2015. године" Зборник радова Правног факултета у Новом 

Саду, бр.2, стр.215 - 230. 

5. Мићовић Д. M. & Цветковић Д.  (2014), „Последице загађења животне средине на људску 

популацију“ Ecologica, Научно - стручно друштво за заштиту животне средине Србије - 

ECOLOGICA - Београд, бр. 74, стр. 317 – 321. 

 
 

Категорија: М52 

1. Стевановић, А., Цветковић Д. (2019) Појам и карактеристике привреденог 
криминалитета, Ревија за криминологију и кривично право, Институт за криминолошка 
и социолошка истраживања и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу  
бр.1/2019, Београд, стр.45-63. 

 
 

Категорија: М53 

1. Цветковић Д. (2012), „Могућности процене обима прања новца“ Безбедност, бр.3/2012, 
МУП Републике Србије ,Београд, стр. 365-379.  

2. Цветковић, Д., Петковић, A., (2017) Kreativno računovodstvo: od upotrebe do zloupotrebe, 
Ekonomski vidici, Društvo ekonomista Beograda, Br. 4, str. 307 – 321. 

3. Петковић, А., Цветковић, Д., (2018) Интерне контроле против криминалних радњи у 
функцији поузданог финансијског извештавања, Ревизор,  Институт за економику и 
финансије, Београд, бр.82/18, стр…31-43. 

4. Цветковић Д., Бошковић, В., (2018) Појавни облици креативног рачуноводства и најчеšће 
манипулације у финансијским извеšтајима, Одитор-часопис за Менаџмент, финансије и 
право, Центар за економско и финансијска истраживања, Београд, бр. 2/2018,  стр.78-89. 
 

5. Петковић, А., Цветковић, Д., (2018) Obeležja poreskih rajeva, ofšor finansijskih centara i 
jurisdikcija tajnosti u kontekstu prikrivanja stvarnog vlasništva, Ревизор,  Институт за 
економику и финансије, Београд, бр.83/18, стр.33-45. 

6. Стевановић, А., Цветковић Д. (2019) Појам и карактеристике привреденог криминалитета, 
Ревија за криминологију и кривично право, Институт за криминолошка и социолошка 
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Београд, стр.45-63. 

7. Vasilev, D., Cvetković, D., Grgur A., (2019) Detection of fraudulent actions in the financial 
statements with particular emphasis on hotel companies, , Menadžment u hotelijerstvu i 
turizmu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, br. 1/2019,str.115-125. 
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1. Глигоријевић, М., Бошковић, М., Сенић, Д. & Цветковић Д.. (2013) „Утицај транзиционих 
процеса на појаву и обим облика високотехнолошког криминала са аспектима 
економског криминала“ У: Зборник радова „Национална безбедност Републике Србије и 
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VIII ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР   
 
1.Стручно –професионални допринос  (унети тражене податке) 

1. Председник или члан уређивачког 
одбора научних часописа или зборника 
радова у земљи или иностранству. 

 

2. Председник или члан организационог 
или научног одбора на научним 
скуповима националног или 
међународног нивоа. 

 

 3. Председник или члан комисија за 
израду завршних радова на академским 
мастер или докторским студијама. 

 

4. Руководилац или сарадник на 
домаћим и међународним научним 
пројектима. 

 

 

2. Допринос академској и широј заједници (унети тражене  податке) 

1.Чланство у страним или домаћим 
академијама наука, чланство у стручним 
или научним асоцијацијама у које се 
члан бира 

 

2.Председник или члан органа 
управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету 
у земљи или иностранству. 

 

 3.Члан националног савета, стручног, 
законодавног или другог органа и 
комисије министарстава. 

 

4. Учешће у наставним активностима ван 
студијских програма (перманентно 
образовање, курсеви у организацији 

Након одслушане инструктивне наставе у 

организацији Савеза рачуновођа и ревизора 

Републике Српске и положеног испита, стекао 



професионалних удружења и 
институција, програми едукације 
наставника) или у активностима 
популаризације науке. 
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пракси - правно-економски, безбедоносни и 



информатички аспект“ у реализацији Београдске 

академије пословних и уметничких струковних 

студија. 

- предавао на семинару - Финансијска форензика: 

„Корупција, преваре и јавне набавке“ у 

организацији Правосудне академије.  
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педагошке и научно стручне услове прописане Правилником о избору у звање Високе 
школе за пословну економију и предузетништво и предлаже Наставном већу да 
кандидата : Драган, Милоје, Цветковић изабере у наставно звање  Ванредни 

професор за ужу научну област : Економија, финансије и банкарство 
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1. Проф.др Драгана Војтешки Кљенак,  

       редовни професор, председник, с.р  

                                                                              

2. Проф.др Славољуб Шљивић,  

       редовни професор , члан, с.р. 

 

3. Проф.др Милан Гавриловић,  

ванредни професор, члан, с.р. 

 

У Београду , xxx . 02.  2023. 

 



 

 

 

 

У складу са Правилником о избору у звање на Високој школи за пословну економију и 

предузетништво у Београду (у даљем тексту: Правилник), а на основу Одлуке број А-

144/23 од 06.02.2023. године, директор Високе школе за пословну економију и 

предузетништво формирао је Комисију за подношење реферата по Конкурсу за избор у 

наставничко звање и заснивање радног односа кандидата из ужу научну област  

Економија, финансије и банкарство у следећем саставу: 

 

1. др Драгана Војтешки Кљенак, редовни професор Високе школе за пословну економију 

и предузетништво,  председник Комисије, 

 

2. др Славољуб Шљивић, редовни професор Високе школе за пословну економију и 

предузетништво, члан Комисије, 

 

3. др Милан Гавриловић, ванредни професор Високе школе за пословну економију и 

предузетништво, члан Комисије. 

(у даљем тексту: Комисију). 

 

Поступајући по Одлуци директора, именована Комисија, Наставном већу Високе 

школе за пословну економију и предузетништво подноси следећи: 

 

 

 

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ 

 

На расписани Конкурс Високе школе за пословну економију и предузетништво у 

Београду, објављен дана 17.01.2023. године на сајту Националне службе за 

запошљавање, за избор у звање наставника и сарадника и заснивање радног односа 

кандидата за ужу научну област Економија, финансије и банкарство за наставно звање 

Доцент пријавио се кандидат, и то: др Јован, Драгослава, Петронијевић 

 

 

Кандидат :Јован, Драгослава, Петронијевић се дана 17.01.2023.године благовремено 

пријавио  на Конкурс и том приликом поднео сва тражена документа. 

У складу са Упутством о поступању код избора у звања наставника и сарадника 

кандидат  др Јован, Драгослава, Петронијевић је попунио Образац за избор у звање у 

е- формату. 

 

Комисија је проверила испуњеност услова по Конкурсу који су документовани у 

Пријави кандидатa, као и наводе у Обрасцу за избор у звање , и у складу са чланом 15. 

Правилника сачинила Сажетак реферата кандидата  за  избор у звање: Доцент 

 

I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име, име једног родитеља и презиме кандидата: Јован, Драгослава, 

Петронијевић 
2. Место и датум рођења: Аранђеловац 
3. Адреса, телефони, e-mail адреса: Јосифа 

Панчића 36-1, 0603088308, 
jovanpetronijevic985@gmail.com 

4. Држављанство: Српско 
5. Звање и ужа научна област за коју се пријављује за избор у звање: 

Доцент, Ekoномија и финансије и банкарство 
6. Кандидат има звање: Асистент 



 

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА 
1. Предлог звања: Доцент 
2. Ужа научна област: Економија, финансије и банкарство 
3. Радни однос са пуним радним временом 

 

III ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
1.Кандидат се ПРВИ ПУТ бира у звање ДОЦЕНТ 

 
IV НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА КАНДИДАТА (по потреби проширити табелу) 

Р.бр. Година НАСТАВНА ЗВАЊА: 

 (ре)избора Сарадник у настави, Асистент 

1. 

2014 Сарадник у настави 

Висока школа за пословну економију и предузетништво 

УНО Економија и финансије, Банкарско пословање 2015 

2. 

2016 
Асистент 

Висока школа за пословну економију и предузетништво, 

УНО Економија и финансије, 

Банкарско пословање Фискална економија и Корпоративне 
финансије 

2019 

 
 



V СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ 

ДИПЛОМА 

Година  2012 

Место  Београд 

Институција Висока школа за пословну економију и предузетништво 

Звање Економиста 

МАСТЕР РАД 

Година 2015 

Место Београд 

Институција Висока школа за пословну економију и предузетништво 

Звање Мастер економиста 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Година 2022 

Место Београд 

Институција Универзитет Мегатренд, Факултет за пословне студије 

Звање Доктор економских наука 

 
VI  РАДНО ИСКУСТВО 

Време 
(од - до) 

Локација Организација  Позиција 

2014/2016 Београд Висока школа за пословну економију 
и предузетништво 

Сарадник у настави 

2016/2020 Београд Асистент 

 
VII ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Оцена педагошког рада добијена у 
студентским анкетама током целокупног 
протеклог изборног периода (ако га је 
било) 

4,75 

 
ПРЕГЛЕД НАУЧНИХ РАДОВА ПО КАТЕГОРИЈАМА КАНДИДАТА 

Категорија: М20 

1. Zivkov, D., Njegic, J., Papic Blagojevic, N., Petronijevic, J., Monetary Effectiveness in 

Small Transition Economy - the Case of the Republic of Serbia - ROMANIAN 

JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING, (2016), vol. 19 br. 3, str. 5-18 

  

Категорија: М50 
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