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ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

Година 1997 

Место Београд 

Институција Машински факултет Универзитета у Београду 

Наслов дипломског рада Модел система квалитета у ИХП Прва петолетка Трстеник 

Област Индустријско инжењерство 

 

Година 2008 

Место Београд 

Институција Машински факултет Универзитета у Београду 

Наслов тезе Модел и структура трошкова квалитета у подсистему квалитета 

Област Индустријско инжењерство 
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Година 2015 

Место Зрењанин 

Институција Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин, Универзитета у 
Новом Саду 

Наслов дисертације Реинжењеринг предузећа као техника савременог менаџмента 

Област Инжењерски менаџмент 
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Година избора (реизбора) 
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20.02.2009 -19.01.2012 Спољни сарадник у настави за области: Производне технологије и 
Информационе технологије 

 

 
 

Година избора (реизбора) 

 
Наставно-научна звање  

 

19.01.2012 – 21.01.2016 Предавач за области: Производне технологије и Организацију 
пословања 

Година избора (реизбора) 

 
Наставно-научна звање  

 

21.01.2016 до сада Професор струковних студија, област: Организација пословања 

 

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ    
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор) 

Година и трајање Институција и област 

2012, недељу дана 
Универзитет у Орадеи, Румунија, студијска посета Техничком факултету са 

учешћем на конференцији, област: менаџмент производних компанија 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА     
Година Назив награде/признања 

2016 

ZLATNA MEDALJA na Sajmu pronalazaštva Beograd 2016, Novi tehnološki 
postupak tretmana otpadnog ulja, oblast Nove tehnologije, Ljiljana Pecić  je 
bila nosilac i deo tima,    
 

2016 

SREBRNA MEDALJA na Sajmu pronalazaštva Beograd 2016, Novi 
tehnološki postupak proizvodnje alkil-ksantata u obliku vodenih rastvora, 
nosilac: Aleksandar Marinković, a Ljiljana Pecić je bila deo tima,  
 

2016 

OSMO MESTO i nagrada od 190.000 dinara na Takmičenju za najbolju 
tehnološku inovaciju 2016 Republike Srbije, u organizaciji Privredne komore 
Srbije od 124 tima sa inovacijom: Nove tehnologije proizvodnje 
antikorozivnih i flotacionih sredstava za tretman mineralnih sirovina, osvojio 
je tim TIONUS, a uloga  dr Ljiljane Pecić u timu је bila: menadžment 
projektnim aktivnostima, istraživanje tržišta (domaće i ino-tržište) i statistička 
obrada podataka. 
 

2017 

TREĆE MESTO i nagrada od 600.000 dinara na nagradnom konkursu 
Razvojne Agencije Srbije, pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i 
umetnosti, a namenjen visokoškolskim institucijama u Srbijie na temu: 
Projektne ideje za razvoj regiona. Konkurs je trajao do 30. marta 2017.god, a 
proglašenje pobednika je održano 03.07.2017.god. u SAN-u. Dr Ljiljana 
Pecić je bila mentor tima koji je u sastavu imao tri studenta 

 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)      

 RADNA BIOGRAFIJA: 

I. Od 01.10.2016.god angažovana po ugovoru o dopunskom radu (do 30%) na Visokoj 
elektrotehničkoj školi strukovnih studija Beograd (VIŠER) za predmet Tehnička Mehanika (1,5 
časova po akreditaciji), 
 

II. Od 15.02.2016.god izabrana u zvanje profesor strukovnih studija za oblast Organizacija poslovanja 
u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija Trstenik- stalni radni odnos, na neodređeno 
vreme (stara akreditacija: Pouzdanost u saobraćaju, Tehničko crtanje, Upravljanje poslovanjem, 
Internet Marketing, Menadžment znanja, Osnovi poslovne komunikacije, Menadžment u 
saobraćaju; a po novoj akreditaciju od 2017: Upravljanje poslovanjem, Upravljanje kvalitetom, E-
poslovanje, Menadžment u saobraćaju  
 

III. Od 20.03.2012. do 15.02.2016.  izabrana u zvanje predavač strukovnih studija (za užu nastavnu 
oblast Organizacija poslovanja i Proizvodne tehnologije) , na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi 
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strukovnih studija u Trsteniku (stalni radni odnos, na period od 5 godina, predmeti: Upravljanje 
poslovanjem,  Pouzdanost u inženjerstvu,Pouzdanost u saobraćaju, Internet marketing, 
Menadžment znanja, Poslovne prezentacije i komunikacije).  
 

IV. Od februara 2009. god. do 20.10.2012.god radila kao   spoljni stručni saradnik u Visokoj tehničkoj 
mašinskoj školi strukovnih studija u Trsteniku, na predmetima informatičkih i proizvodnih tehnologija 
i organizacije poslovanja, a od 19.01.2012.god. do 20.03.2012. kao saradnik u nastavi sa stalnim 
radnim odnosom na predmetima Proizvodnih tehnoogija i Organizacije poslovanja (angažovana za 
predmete: Upravljanje kvalitetom, Menadžment znanja, Pouzdanost u inženjerstvu, Internet 
marketing) 

 
V. Od 01.07. 2010. godine do 19.01.2012. radila kao pomoćnik generalnog direktora za 

organizaciona pitanja u Prvoj petoletki Trstenik, i zadužena za: sve poslove vezane za 
organizaciju poslovanja, (saradnja sa Regionalnom i Privrednom komorom Srbije i komorama u 
okruženju, komunikacija sa ino-partnerima, organizaciono strukturiranje društava u sastavu, 
vođenje projekata od strateškog značaja za sistem ( razvoj informacionog sistema, vođenje 
projekata razvoja i implementacije standarda ISO 9000 i TS 16949, kao i saradnja sa naučnim 
institucijama po pitanju realizacije razvoja, vođenje projekata iz oblasti ekologije i bezbednost i na 
radu, projekata prekvalifikacije, saradnja sa ini-partnerima)).  Od 01.07.2010. do 01.12.2010.god. 
vršila i funkciju zamenika generalnog direktora. Od 01.12.2011.god. do 19.01.2012.godine radila 
i na poziciji direktora naučno-istraživačkog centra, ( pored funkcije pomoćnika generalnog 
direktora) PPT- NIC- AD u restrukturiranju, iz sistema PPT ( Industrija hidraulike i pneumatike PPT 
iz Trstenika), sa dodatnim zaduženjima: da samostalno definiše i realizuje sve zadatke unutar svoje 
naučne oblasti, samostalno zasniva predloge sa obrazloženjem naučno- istraživačkih i inovacionih 
projekata, samostalno obavlja NIR poslove, definiše planove i programe istraživanja i realizuje 
istraživačke zadatke, koje mu provere nadležne istance ( do okončanja procesa privatizacije). 
 

VI.  Od januara 2003 do septembra 2008,god - samostalni preduzetnik, agencija za pružanje 
marketinških usluga za AVON COSMETICS SCG  - obavljani poslovi AREA SALES MANAGERA u 
zoni 016 (Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Tutin) u ime kompanije AVON 
COSMETICS. Osnovni zadaci su bili: realizacija planova prodaje na kampanjskom, kvartalnom i 
godišnjem nivou, marketinške aktivnosti, regrutovanje potrebnog  broja saradnika, edukacija 
saradnika,  motivacija i evaluacija u koordinatore ( PDCA ciklus), praćenje naplate, isporuke, na 
lokalnom nivou i izveštavanje. Zona koju je predvodila je bila prepoznatljiva po timskom duhu, 
visokom stepenu edukacije (po pitanju poznavanja tehnika prodaje, motivacije saradnika i 
poznavanja administrativno-pravnih procedura),  

 
VII.  Od 1997 do 2003 god –"Prva petoletka " Trsteniku, AD "Kočna tehnika" kao tehnolog kvaliteta, 

kasnije šef biroa za kontrolu troškova . Zadaci ovog radnog mesta su bili:           izrada 
tehnologija kontrolisanja i izrada planova kontrolisanja, izrada modela i troškova kvaliteta, 
učestvovanje u procesu implementacije i sertifikacije standarda  ISO 9000. U periodu od januara 
2003 do septembra 2008 u dva navrata angažovana zbog poslova oko resertifikacije PPT-kočna 
tehnika, 

 

 OSTALA ANGAŽOVANJA: 
 

 Predavač na projektu i učesnik u izradi predloga projekta: Pokaži šta znaš u saobraćaju, modul: 
Poslovne komunikacije, finansiran od strane Ministarstva za sport i omladinu Srbije, avgust 
2016 
 

 Predavač na projektu: Preduzetništvo i mladi, moduli: Izrada CV-ja, kompetence i veštine 
preduzetnika, angažovana od strane Kancelarije za mlade opštine Trstenik, septembar 2016, 

 

 Ocenjivač udžbenika za srednje stručno obrazovanje Zavoda za udžbenike Beograd, od 
2016.god, modul: mašinstvo, kvalitet, preduzetništvo 

 

 Predsednik Školskog odbora Tehničke škole Trstenik od oktobra 2016 (iz redova roditelja) 
 

 Član Školskog odbora Gimnazije Vuk Karadžić Trstenik, od 2014. do marta 2016. godine (iz 
redova roditelja),  
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 Radila kao edukator u radionicama Kulturnog centa za mlade Vrnjačka Banja tokom 2014.god. 
 

 Novembar 2011  - Angažovana kao predavač za oblast kvaliteta i merenja, u programu 
prekvalifikacije od strane partnera Nacionalne sslužbe za zapošljavanje -Radničkog 
Univerziteta u Trsteniku, 

 

 Maj –septembar 2011.god -Angažovana  kao član komisije za odbranu maturskih radova u 
Tehničkoj školi u Trsteniku, na modulu: mehatroničar ( član iz privrede)  

 

 OSTALE EDUKACIJE: 

 Završila je PR školu PRA EDUKA, Beograd, 2010.god, 

 Odlično vlada engleskim jezikom, samostalno prevodi sve svoje radove ( završeni svi nivoi 
Instituta za strane jezike Beograd, od 1982-1990.god) 

 Početni nivo nemačkog jezika ( Institut za strane jezike Beograd, odeljenje u Trsteniku), 2010 

 Pohađala seminare: 
o "Prodaja i lična prodaja", Linkgroup: Kopaonik, Zlatibor, Zemun, 2003,2004,2005, 
o "Upravljanje ličnim vremenom", Linkgroup, Kopaonik, 2005, 
o "Razvoj menadžerskih veština", Linkgroup, Kopaonik, 2006, 
o "Team building activities", Linkgroup, Novi Sad, 2006, 
o "Imidž poslovnih ljudi", Linkgroup, Ivanjica, 2007, 
o "ISO 9000 i ISO 14000", Unija poslodavaca, 2010 
o " Upravljanje ljudskim resursima", Unija poslodavaca, maj 2011, 
o "Prevencija i rešavanje radnih sporova na nivou preduzeća kroz poboljšano upravljanje 

ljudskim resursima", Unija poslodavaca Srbije,maj 2011, 
o Seminar " Upravljanje projektima", Unija poslodavaca, jun 2011, 
o Seminar "Donacije Kraljevine Švedske i Ambasade Švajcarske", 2015 
o Seminar" Upravljanje licnim finansijama i u preduzeću", Unija poslodavaca, avgust 

2011,  
o CERS seminar za izradu projekata prema ambasadama, 2015 
o Ciklus treninga Privredne komore Srbije 2016.god. – Najbolja tehnološka inovacija, 

 Kurs "Stop- mobingu",  Udruženje"STOP-MOBIG"-Vršac, maj 2011 

 U PPT-Kočna tehnika AD bila angažovana na projektu implementacije standarda ISO 9000 od 
1999. do 2001. Godine, interni ocenjivač 
 

 OSTALI DETALJI VEZANI ZA OBRAZOVANJE: 
 

 dr Ljiljana Pecić je u svom radu objavila 66 naučna i stručna radов ( u bazi Dositej), najviše iz oblasti 

Organizacija poslovanja , ima  2 osvojene nagrade na državnim takmičenjima i 2 na izložbama 

pronalazaštva. 

 M23 – 2 rada*3=6 

 M24- 4 rada*3=12, 

 M31 – 1 rad*3,5=3,5, 

 M51 – 7 radova*2=14, 

 M52- 1rad*1,5=1,5, 

 M53 – 4rada*1 = 4, 

 M55 – 1 časopis*1=1 

 M33 – 39 radova*1=39, 

 M63 – 9 radova*0,5=4,5 

 M102 – 2 nagrada*5=10, 

 M102 – 2 nagrade*2=4 

 M70 – 1*6=6 

Ukupno bodova: 105,5 

 dr Ljiljana Pecić je angažovana i kao ocenjivač udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje  u Zavodu 

za unapređenje obrazovanja i vaspitanja od decembra, a za oblasti Preduzetništvo i Kontrola kvaliteta 

од 2016.године 
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 dr Ljiljana Pecić је imala zvanje istraživa-saradnik od 17.04.2012.god. do 17.04.2015.god., prema 

odluci br.340/05 Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu  

 dr Ljiljana Pecić је бila je mentor na preko 40 završnih radova studentima, a sa studentima aktivno radi 

na pripremama za stručne studentske konferencije i takmičenja u znanju i sportu. Iskazala je visok 

stepen procene sposobnosti i afiniteta mladih ljudi, kao i sposobnost motivacije. Zato je izabrana za 

člana programskog odbora studentske konferencije SRMA od 2013. godine, koju organizuje Fakultet 

za mašinstvo i građevinarstvo iz Kraljeva Univerziteta u Kragujevcu, 

 dr Ljiljana Pecić je autor 6 internih skripti na VTMŠ (Menadžment znanja, Upravljanje poslovanjem, 

Zbirka zadataka sa izvodima iz teorije iz Upravljanja poslovanjem, Pouzdanost u inženjerstvu, 

Menadžment u saobraćaju, Osnove poslovne komunikacije) 

 

 

ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ)  

 

ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)  

 
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА                         
Списак резултата М11 

Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела 

рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране 

издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М12 

Научна књига и монографија међународног значаја  - научна дела која су  
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика 
и издата од стране реномираног издавача. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М41 и М42 
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно 
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М21 и М22- Рад у водећем часопису међународног значаја. 

Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе СЦИ 
по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе СЦИ, као и нови 
часописи (основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има 
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има 
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа 
национална институција и припада категорији Р52. 

Број  
 
2 

Укупан М 
 
6 

1. Томић, Р., Седмак, А., Пецић, Љиљана.,  Process of generating of quality solution of the oil gear 
pump which is leading to effectively high performance product 
ТТЕМ, волуме 7, Но.3, 2012, ISSN: 1840-1503,IF: 0,414,Сарајево ( M23) 

2.  Pecić, Ljiljana., Klarin, Milivoj., Marketing oriented organizational culture - does it exist in Serbian 
mechanical industry?, Technical Gazette, ISSN 1330-3651 (print), ISSN 1848-6339 (Online) DOI: 
10.17559/TV-20140219221623, IF: 0,464, Tehnički vjesnik 22, 3(2015), 813-819, 2015 
IF:0,615,(M23) 

 

Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.  
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент Р) (према Science 
Citation *Index-u (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова, 
верификованих од стране одбора Министарства. 

Број  
4 

Укупан М 
12 

1.   Pecić Lјiljana, Bojić, B., Pecić, D., Klisura, F., Peulić, V., Teamwork as prerequisite for optimal response 
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to multi-criteria requirements of the global market, TTEM, ISSN: 1840-1503, Vol.8, No.1, 2/3, 1431-1435, 
2013, Sarajevo 24 (M24) 

2. Pecić Ljiljana, Tomić, R., Pecić, D., Bojic B., Attachment to model research for the choice of informational 
system according to company profile, TTEM, ISSN: 1840-1503, Vol.8, No.1, 2/3, pp. 1363-1367,, 2013, 
Sarajevo 24.(M24) 

3. Pecić Ljiljana., Klarin, M., Trifunović, D., Dašić, P., Marketing-oriented organizaional culture and 
implementation of total quality management. the case study of Prva petoletka, Metalutgia International, 
Vol.XVIII, no.6, pp.121-126,2013, (M24) 

4. Nikola A Kostic, Ljiljana S Pecic, Sasa Z Babic, Branimir Lj Milosavljevic, Dragana L Milosevic, Sanja S 
Krstic, Bozidar V Krstić, Milutin M Milosavljevic, Desulfurization and demetalization of used engine oil in 
laboratory scale, Iranian Journal of Chemical an Chemical Engineering(IJChE) ISSN: 1735-5397 M23- 
accepted paper, april 2017, M24 

 
 

Списак резултата M31 - Пленарно предавање по позиву на скупу 
међународног значаја штампано у целини  

Број  
1 

Укупан M 
3,5 
 
 

1. Пецић, Љ., Дуално образовање у високошколском образовању – потребни предуслови и 
методологија спровођења, конференција Обезбеђивање кадрова у области машинске 
индустрије за потребе Липицке области у Русији, Јелец, 5-7. април 2017,  

 

НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно 
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и 
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање 
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље. 
 

Уџбеници  Број  
 

1.  

 

Списак резултата M33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја 
штампан у целини.  

Број  
 

Укупан M 
 

1.  

 

Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који 
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од 
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету, 
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане 
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских 
језика, резиме на једном од светских језика ISBN и UDC број, категорију рада). 
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије 
»водећи национални часопис«  

Број  Укупан M 

[1.] Пецић Љиљана., Пецић, Д., Јаковљевић, С., Глишић,Б.: Како одабрати праву меру 
организационих промена у предузећу, ИМК 14 Истраживање и развој, Година XVI, број 36, 3/ 
2010), ISSN 0354-6829, UDK 621, научни рад,  стр.51-58, 

[2.] Пецић Љиљана, Пецић, Д., Јаковљевић, С., Смиљанић, А.: Управљање у сектору квалитета 
помоћу трошкова квалитета,  ИМК 14 Истраживање и развој, Година XVI, број 37, 4/ 2010), 
УДК 621 ISSN 0354-6829, стручни рад, стр.89-96. 

[3.] Tomić, R., Pecić Ljiljana, Sedmak, А.: Contribution to analysis of critical load of the slender beams 
and thin using difference method, ANNALS of the ORADEA University, Fascicle of Management and 
Tehnological Engineering, ISSN: 1583-0691, CNCSIS Clasa B+Volume XX, 2011/2, pp,  5311 – 
5320., DOI: 10.15660/AUOFMTE.2011-2.2332 
 

[4.] Pecić Ljiljana., Klarin, M., Jakovljević, S., Modelling the enterprise's business structure, Annals of    

http://search.crossref.org/?q=10.15660/AUOFMTE.2011-2.2332
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the Oradea  University: Fascicle of management and technological engineering, ISSN: 1583-0691, 
CNCSIS Clasa B

+ 
 , Volume XXII (XII), 2013/2, pp.214- 224  DOI: 10.15660/AUOFMTE.2013-2.2901 

 
[5.] Pecić Ljiljana, Klarin, M., Jakovljević, S., One methodological approach to identifying the working 

structure of the enterprise, Annals of the Oradea University: Fascicle of management and 
technological engineering, ISSN: 1583-0691, CNCSIS Clasa B

+
, Volume XXII (XII), 2013/2, pp.225-

233 DOI: 10.15660/AUOFMTE.2013-2.2902 
[6.]  Ljiljana Pecić, Petar Domanović, Mirjana Jovišić, Analysis of research on the development needs of 

employees in education, ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA Fascicle of Management and 
Technological Engineering, ISSN: 1583-0691, CNCSIS Clasa B+, Volume XXIII (XIII) , 2014/2, 
pp.17-22, DOI: 10.15660/AUOFMTE.2014-2.3031,  

 

[7.] Milićević, D., Pecić, Lj. Cooperative learning in teaching physics and art in secondary schools, 
FACTA UNIVERSITATIS - series Physics Chemistry and Technology 14(1):pp. DOI: 61-

78 10.2298/FUPCT1601061, UDC: [371.39::53+7]:373.5, · January 2017, ISSN (print): 0354-

4656, ISSN (online): 2406-0879 

 

 

Списак резултата M52 - Рад у часопису националног значаја Број  
1 

Укупан M 
 

1. Пецић Љиљана.: Контрола перформанси предузећа, Техника, ISSN 0040-2176, UDC: 

62(062.2) (497.1),  година LXV 2010/ 5 број 5UDC: 657.92, Tехника-Менаџмент, година 

60-2010, број 5, ISSN 1450-9911, UDC: 659, ,. стр. 19-22, 2010 ,  
 

Списак резултата M53 - Рад у часопису националног значаја Број 
4  

Укупан M 
 

[1.] Пецић Љиљана: Пословно планирање у предузећу, Пословна политика, број 1-2, 2010, ISSN 
03-2236, UDC 65.012.122, Београд, 2010. стр 48-50.  

[2.] Пецић Љиљана.: Заштита животне средине и зелени маркетинг, Квалитет 5-6,  ISSN 0354- 
2408, UDC 339.138.502, 2010. стр. 79-8. 

[3.] Пецић Љиљана: Маркетинг и маркетинг филозофија предузећа, Лидер - директор, број 2, 
2010  

 [4.] Pecić, Lj., Analiza motivacionih faktora u PPT Servoupravjači AD u restrukturiranju, BizInfo, god.4, 
Vol.1, str.91-100, ISSN: 2217-2769, UDC: 33, Visoka poslovna škola, Blace, 2015; 

 
Списак резултата M25 и M26 - Научна критика и полемика (односи се на 
међународне часописе) 

Број  
 

Укупан M 
 

1.  

 

Преводи  Број  
 

1.  

 
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ 
ПРОЈЕКТИМА 

Списак пројеката        
 

Број  
1 

1. „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji” , HORIZONTAL FACILITY 

FOR WESTERN BALKANS AND TURKEY – participant na konferenciji 

 
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА        

http://search.crossref.org/?q=10.15660/AUOFMTE.2013-2.2901
http://search.crossref.org/?q=10.15660/AUOFMTE.2013-2.2902
http://search.crossref.org/?q=10.15660/AUOFMTE.2014-2.3031
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Списак докторских дисертација  Број  
 

1.  

 
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 

Списак рецензија Број  
1 

1. Management Science (M24), izdavač Oxford University 

 
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА                         

Списак уређивања часописа Број  

1. БизИнфо (domaći, 2016-M53),  ISSN: 2217-2769. , član uređivačkog odbora, oblast: menadžment, od 
2016 

НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, 
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи) 
 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  

Најзначајнији уметнички пројекти/радови Година 

1.   

 

Изложбе индивидуалне / групне Година 

1.   

 

Признања за уметничка / стручно уметничка остварења Година 

1.   

 
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА                
Предавања  Наставни предмети - курсеви  Година 

На матичном факултету 1. Управљање квалитетом –- спољни 
сарадник 

2. Менаџмент знања – спољни сарадник 

3. Интернет маркетинг – од 2009 до 2012 – 
спољни сарадник 

4. Управљање пословањем  

5. Поузданост у инжењерству 

6. Поузданост у саобраћају 

7. Менаџмент у саобраћају , 

8. Основе пословне комуникације  

9. Пословне презентације и комуникације 
(специјалистичке)  

10. Интернет маркетинг  

11. Управњање квалитетом  

12. Менаџмент пројектима и предузетништво 
(специјалистичке)  

2009-2012 

 

2009-2012 

2009-2012 

од 2012 до данас, 

од 2012 до 2014, 

од 2014 до данас 

2015 до данас 

од 2014 до данас, 

2014 

 

2017 

2017 

2017 

На другом универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

1. Механика ( Висока школа електротехнике 
и рачунарства, Београд) 

Од 2016/2017 до 
данас 
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На страном универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

  

Остало  1. Predavač na projektu: Preduzetništvo i mladi, 
moduli: Izrada CV-ja, kompetence i veštine 
preduzetnika, angažovana od strane 
Kancelarije za mlade opštine Trstenik, 
septembar 2016, 

2. Predavač na projektu i učesnik u izradi 
predloga projekta: Pokaži šta znaš u 
saobraćaju, modul: Poslovne komunikacije, 
finansiran od strane Ministarstva za sport i 
omladinu Srbije, avgust 2016, 

3. Ocenjivač udžbenika za srednje stručno 
obrazovanje Zavoda za udžbenike Beograd, 
od 2016.god, modul: mašinstvo, kvalitet, 
preduzetništvo 
 

4. Radila kao edukator u radionicama Kulturnog 
centa za mlade Vrnjačka Banja tokom 
2014.god, модул: Пословни бонтон,. 
(пројекат финансирао УСАИД) 

 
5. Novembar 2011  - Angažovana kao 

predavač za oblast kvaliteta i merenja, u 
programu prekvalifikacije od strane partnera 
Nacionalne službe za zapošljavanje 
Трстеник -Radničkog Univerziteta u 
Trsteniku, 
 

6. Maj –septembar 2011.god -Angažovana  kao 
član komisije za odbranu maturskih 
radova u Tehničkoj školi u Trsteniku, na 
modulu: mehatroničar ( član iz privrede)  

 

 

 
 

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И 
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
                                                                                                                       

   Назив органа или тела 

На матичном 
факултету 

1. Комисија за обезбеђење квалитета ( заменик председника комисије) од 
2014-2017 

2. Члан Комисије за упис – 2014, 2015,2016 

3. Члан и председник комисије за маркетинг – од 2014  

4. Координатор за међународну сарадњу- од 2018 

На универзитету  

1. Члан организационог одбора студентске конференције СРМА – 
организатор Факултет за машинствои грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу 

2. 

3. 
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4. 

На нивоу 
Републике, 
територијалне 
аутономије или 
локалне 
самоуправе 

1. Члан Школског одбора Гимназије Вук Караџић Трстеник – 2014-2016 
(из редова родитеља) 

2. Председник школског одбора Техничке школе Трстеник – од 2017 до 
данас (из редова родитеља) 

3. Члан Савета за младе општине Трстеник – од 2017 (на предлог ВТМШ 
и Канцеларије за младе општине Трстеник) 

4.  

На дужности  
органа 
пословођења  

1. Шеф службе за контролу трошкова – 1998-2001 – ППТ Кочна техника 
(део ИХП Прва петолетка) 

2. Обласни директор продаје у АВОН Козметикс и директор сопствене 
компаније за пружање маркетиншких услуга) – 2003-2008 

3. Заменик генералног директора, помоћник генералног директора за 
организациона питања – јули 2010 до  краја 2011 – ИХП Прва 
петолетка Трстеник 

4. В.д. директора научно-истраживачког центра- 2011-2012 (два месеца 
до преласка у стални радни однос у ВТМШ)- ИХП Прва петолетка 

Остало 1. Израда пројеката према ресорним министарствима, 

2. Израда предлога пројеката за ЕРАСМУС+ позиве (Capacity building in 
Higher Education and Jean Monnet) 

3.  

4.  

 
 
 
 
         П о т п и с 
 
 
Датум:__07.03.2018                                                        др Љиљана Пецић, дипл.инг.маш. 
                                                                                          Професор струковних студија 


