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НАЦИПНАЛНПГ САВЕТА ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ 

(18. нпвембар 2021. гпдине) 

 
 

ПСНПВНИ ППДАЦИ 
име и презиме Бпбан Дащић  

гпдина и местп рпђеоа 1971. Пећ  

зваое Прпфеспр струкпвних студија  

мејл bobandasickg@gmail.com  

мпбилни телефпн 065/6265211  

универзитет, факултет, 

прганизаципна јединица  

Академија струкпвних студија кпспвскп метпхијска  

пбласт и ужа 

специјалнпст  

Екпнпмске науке 

Наципнална екпнпмија, екпнпмска теприја и пплитика 

 

 
СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – ДИПЛПМЕ 

ПСНПВНЕ СТУДИЈЕ 

устанпва  Ппљппривредни факултет Универзитета у Прищтини 

гпдина диплпмираоа 1995. 

МАГИСТАРСКЕ (МАСТЕР) СТУДИЈЕ 

устанпва  Екпнпмски факултет Универзитета у Прищтини 

гпдина диплпмираоа 2004. 

ДПКТПРСКЕ СТУДИЈЕ (ДПКТПРСКА ДИСЕРТАЦИЈА) 

устанпва  Екпнпмски факултет Универзитета у Крагујевцу 

гпдина диплпмираоа 2010. 

наслпв тезе Утицај страних директних инвестиција на регипнални развпј Србије 

наушна пбласт Екпнпмске науке 

 

СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – ЗВАОА 
гпдина избпра (реизбпра) 

 
наставнп-научнп зваое  

 
2008. Предаваш 

2011. Прпфеспр струкпвних студија 

2021. Прпфеспр струкпвних студија 
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СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – УСАВРШАВАОЕ    
(струшнп усаврщаваое у земљи и инпстранству, студијски бправци, гпстујући прпфеспр) 

 

гпдина и трајаое институција и научна пбласт 

/ / 

 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА 

гпдина назив награде/признаоа 

2016. Захвалница за ушещће у реализацији Друге струшне кпнференције 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, Уранппплис, 2016, издата пд стране 

Студентске кпнференције академија и виспких щкпла Србије. 

2017. Захвалница за ушещће у реализацији Треће струшне кпнференције 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, Суншев Брег, 2017, издата пд стране 

Студентске кпнференције академија и виспких щкпла Србије. 

2018. Захвалница за ушещће у реализацији Четврте струшне кпнференције 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, Суншев Брег, 2018, издата пд стране 

Студентске кпнференције академија и виспких щкпла Србије. 

2019. Захвалница за ушещће у реализацији Пете струшне кпнференције 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, Охрид, 2019, издата пд стране Студентске 

кпнференције академија и виспких щкпла Србије. 

 
КРАТКА СТРУЧНА БИПГРАФИЈА (пстали ппдаци)      

 

Од 15.06.1996. дп 31.09.2008. гпдине бип заппслен у Министарству унутращоих ппслпва Републике 

Србије, кап сампстални пплицијски инспектпр.Од 01.10.2008. гпдине дп данас заппслен на Виспкпј 

екпнпмскпј щкпли струкпвних студија Пећ у Леппсавићу (садащоа Академија струкпвних студија 

кпспвскп метпхијска, Одсек Пећ – Леппсавић) кап предаваш пднпснп прпфеспр струкпвних студија на 

предметима „Наципнална екпнпмија“, „Ппслпвнп пкружеое“ (пснпвне струкпвне студије), 

Управљаое јавним сектпрпм (специјалистишке и мастер струкпвне студије). Матишни наушни пдбпр за 

за правп, екпнпмију и пплитишке науке је др Бпбану Дащић ппд брпјем 660-01-00005/2020-14/119 пд 

27.01.2021. гпдине дпнеп Одлуку п стицаоу наушнпг зваоа Наушни сарадник у пбласти друщтвених 

наука – екпнпмија.  

Др Бпбан Дащић је: Члан Друщтва екпнпмиста Бепград пд 2013. гпдине; Члан наушнпг пдбпра 

Међунарпдне кпнференције - 5th International Conference „Economics and Management – Based on New 

Technologies“ EmoNT;Члан CEFTA-LSEE Academic Networkat the London School of Economics пд 2017. 

гпдине; Члан тима за акредитацију пснпвних и специјалистишких студијских прпграма Виспке 

екпнпмске щкпле струкпвних студија Пећ у Леппсавићу; Председник Кпмисије за избпр предаваша на 

предмету „Међунарпдна екпнпмија“ на Виспкпј екпнпмскпј щкпли струкпвних студија Пећ у 

Леппсавићу; Председник струшне кпмисијеЧетврте струшне кпнференције студената струкпвних 

студија Србије „СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, 20-24. мај 2018. гпдине, Суншев Брег, Бугарска;- 

Председник струшне кпмисијеПете струшне кпнференције студената струкпвних студија Србије 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, 15-19. мај 2019. гпдине, Охрид, Северна Македпнија;  Уредник 

Збпрника радпва Четврте струшне кпнференције студената струкпвних студија Србије „СТУДЕНТИ У 

СУСРЕТ СТРУЦИ“; Рецензент у вище дпмаћих и међунарпдних шаспписа.Ментпр је и шлан кпмисије у 



       
 

3 
 

прекп 200 диплпмских радпва (пснпвне струкпвне студије) и прекп 50 специјалистишких радпва 

(специјалистишке струкпвне студије). 

Пeрспнална библипграфија истраживаша др Бпбана Дащић је 
07660(http://vbs.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20150706234041-07660.html),  ORCID iD 0000-0003-1980-
8707 (https://orcid.org/0000-0003-1980-8707). 

 

HIRSCH ИНДЕКС (h-index)  6 

 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ РАДА                        

мпнпграфије међунарпднпг значаја брпј  укупан М 

М11 / / 

М12 / / 

 

мпнпграфијенаципналнпг значаја брпј  укупан М 

М41 / / 

М42 1 7 

М43 1 3 

 

ппглавље у публикацијама брпј  укупан М 

М13 / / 

М14 3 15 

М44 / / 

М45 / / 

 

радпви у часпписима брпј  укупан М 

М21а / / 

М21 / / 

М22 / / 

М23 1 4 

М24 5 20 

М51 4 12 

М52 8 12 

М53 5 5 

М54 3 0,6 

 

радпви у збпрницима са научних скуппва брпј  укупан М 

М30 17 19,5 

М60 8 4 

 

техничка решеоа брпј  укупан М 

М81 / / 

М82 / / 

М83 / / 

http://vbs.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20150706234041-07660.html
https://orcid.org/0000-0003-1980-8707
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М84 / / 

М85 / / 

 

патенти, други пблици интелектуалне свпјине и резултата брпј  укупан М 

М91 / / 

М92 / / 

М93 / / 

М94 / / 

М86 / / 

М87 / / 

М95 / / 

М96 / / 

М97 / / 

М98 / / 

М99 / / 

М101 / / 

М102 / / 

М103 / / 

М104 / / 

М105 / / 

М106 / / 

М107 / / 

М108 / / 

М109 / / 

М110 / / 

М111 / / 

М112 / / 

 

учешће у научнпистраживачким и уметничкпистраживачким прпјектима 

1. Ушесник међунарпднпг EU Erasmus+ прпјекта у пбласти јашаоа капацитета виспкпг 

пбразпваоа: „Creating Theory-to-Prattice Centers for Innovation and Employment (CTPCIE)“ 

2./ 

3./ 

4./ 

5./ 

 

МЕНТПРСТВА 

списак дпктпрских дисертација  

1. / 

2. / 

3. / 

4. / 

5. / 
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УРЕЂИВАОЕ ЧАСППИСА 

списак уређиваоа часпписа 

1. Збпрник радпва – Четврта струшна кпнференција студената струкпвних студија Србије „Студенти у 
сусрет струци“, уредник, 2018, М33. 

2. Екпнпмски сигнали, рецензент, 2016-2020, М52. 

3. Српска академска мисап, шлан уређивашкпг пдбпра и рецензент, 2016-2018, М54. 

4. Хпризпнти меначмента, шлан уређивашкпг пдбпра и рецензент, 2021 – ; Тек пснпван шасппис 
Факултета за правп, безбеднпст и меначмент „Кпнстантин Велики“ Нищ, Универзитет Унипн – 
Никпла Тесла, Бепград. (Јпщ увек није изврщена категпризација шаспписа за 2021. гпдину, М54) 

5. - InternationalJournal of Ecology and Development Research,  
    - International Journal ofAgricultural Education and Extension,  
   - Journal of Accounting, Auditingand Taxation,  
   - GlobalJournal of Management and Business 
Рецензент за интернаципналнпг издаваша „Premier Publishers“ рецензираних шаспписа птвпренпг 

приступа, 2016 -  

6. Рецензент за интернаципналнпг издаваша „HorizonResearch Publishing”, USA; 2019 - 

7.„Journal of Agricultural Science and Practice“, рецензент у међунарпднпм шасппису, 2020 - 

8. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, рецензенту међунарпднпм шасппису, 2021 - 

* назив шаспписа, улпга (уредник, кпуредник, шлан уређивашкпг пдбпра, рецензент),перипд 

уређиваоа, класификација шаспписа (међунарпдни или дпмаћи) 

 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА  

најзначајнији уметнички прпјекти/радпви гпдина 

1. / / 

2. / / 

 

излпжбе индивидуалне / групне гпдина 

1. / / 

2. / / 

 

признаоа за уметничка / стручнп уметничка пствареоа гпдина 

1. / / 

2. / / 

 

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГПШКПГ РАДА               

предаваоа  наставни предмети - курсеви  гпдина 

на матишнпм факултету Наципнална екпнпмија 

Ппслпвнп пкружеое 

Управљаое јавним сектпрпм 

2010 - 

2010 - 

2014 - 

на другпм универзитету 

(назив и седищте) 

/ / 

на странпм универзитету 

(назив и седищте) 

/ / 

 

https://integrityresjournals.org/journal/JASP
http://www.journalajeba.com/
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УЧЕШЋЕ У РАЗВПЈУ ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА, НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ, 
ПДНПСНП, УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ППСЛПВПДНИХ И СТРУЧНИХ ПРГАНА И 
ПРГАНИЗАЦИЈА 
 

 назив пргана или тела 

на матишнпм факултету 

1. Председник Кпмисије за избпр предаваша на предмету 

„Међунарпдна екпнпмија“ на Виспкпј екпнпмскпј щкпли 

струкпвних студија Пећ у Леппсавићу 

2. Члан акредитаципне кпмисије Виспке екпнпмске щкпле 

струкпвних студија Пећ у Леппсавићу 

3. Председник струшне кпмисијеЧетврте струшне 

кпнференције студената струкпвних студија Србије 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, 20-24. мај 2018. гпдине, 

Суншев Брег, Бугарска 

4. Председник струшне кпмисијеПете струшне 

кпнференције студената струкпвних студија Србије 

„СТУДЕНТИ У СУСРЕТ СТРУЦИ“, 15-19. мај 2019. гпдине, 

Охрид, Северна Македпнија; 

на универзитету  

1. / 

2. / 

3. / 

4. / 

на нивпу Републике, аутпнпмне 

републике или лпкалне сампуправе 

1. /  

2. / 

3. / 

4. / 

на дужнпсти пргана ппслпвпђеоа  

1. /  

2. / 

3. / 

4. / 

псталп 

1. /  

2. / 

3. / 

4. / 

 

 

Пбразац се дпставља се у електрпнскпј фпрми на konferencija@kasss.rs. 
 

 


