БИОГРАФИЈА
Виолета М. Домановић је рођена 24.12.1974. у Крушевцу. Основну школу завршила је у
Жабару, општина Крушевац, а средњу Економско-трговинску школу, смер Комерцијални
техничар, у Крушевцу са одличним успехом и као носилац Вукове дипломе. Основне
студије Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, смер Економска статистика и
информатика, завршила је са просечном оценом 10,00 (десет). Магистарске студије, одсек
Менаџмент, образовни смер Менаџмент и организација, на Економском факултету
Универзитета у Крагујевцу, завршила је са просечном оценом 10,00 (десет). Магистарску
тезу под насловом: "Економски ефекти алтернативних стратегија предузећа" одбранила је
2002. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу. Докторску
дисертацију под насловом: "Усклађена листа резултата и управљање засновано на
активностима у функцији унапређења ефикасности предузећа" одбранила је 2009. године,
на Економском факултету Универзитета у Београду. За постигнути успех у току студија
била је награђивана од стране Факултета, а била је и добитник Универзитетске награде као
студент генерације. Била је и стипендиста Фонда за подстицање развоја младих талената
Града Крушевац и Министарства за науку и технологију Републике Србије. На
Економском факултету Универзитета у Крагујевцу ангажована је на предметима
Економика предузећа и Микроекономија почев од 1997. године, у различитим звањима:
сарадник без сарадничког звања (1997-1998), асистент-приправник (1998–2002), асистент
(2002–2009). У звање доцента на истим предметима изабрана је 2010. године, а 2014.
године у звање ванредног професора. Била је истраживач на пројекту основних
истраживања Развој корпоративног управљања у економијама транзиције (1476), који је
финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине. Током 2003. године била
је ангажована на пројекту Алокација трошкова по местима трошкова Застава
Енергетике – Крагујевац, под покровитељством немачке консултантске фирме
Energy&Utility Consulting, Dr. Bernd Kalkum. Од академске 2008/2009. године ангажована
је на пројекту CEEPUS II Intelligent automation for competitive advantage, број пројекта:
2008/2009. године CII-RS-0065-03-0809; 2009/10. године CII-RS-0065-04-0910; 2010/11.
године CII-RS-0065-05-1011. Од 2011. године ангажована је на пројекту интегралних и
интердисциплинарних истраживања, под покровитељством Министарства за науку и
технолошки развој Републике Србије, CIII 41010 Преклиничка испитивања биоактивних
супстанци (ПИБАС), потпројекат: Менаџмент и маркетинг истраживања као подршка
реализацији интердисциплинарних пројеката. Била је корисник стипендија у оквиру
CEEPUS-а (Central European Exchange Program for University Studies): Österreich-SerbienMontenegro/CEEPUS CCO-13/Free mover и Fellowship Programme-a 2004/2005 for SouthEastern Europe, The International Scholarship Section (IS), The Research Council of Norway. У
циљу стручног и научног усавршавања боравила је на Karl-Franzens-Universität-у у Грацу,
Аустрија; London School of Economics and Political Science, London Business School, Saїd
Business School, Oxford, UK; Department of Economics, University of Oslo и на Norwegian
School of Economics and Business Administration. Аутор је и коаутор већег броја научних и
стручних радова, објављених у земљи и иностранству, из области управљања трошковима
и мерења и управљања перформансама предузећа. Рецензент је монографија и чланака
публикованих у реномираним домаћим и иностраним научним часописима и зборницима
радова презентираних на научним конференцијама. Говори и служи се енглеским језиком.
Поседује ECDL sertifikat. Члан је уредничког одбора Scientific Bulletin – Economic Sciences,
Faculty of Economics, University of Pitesti. Била је члан Организационог одбора за
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Међународну конференцију EBM 2010 и EBM 2012: Contemporary Issues in Economics,
Business and Management, која се одржава на Економском факултету Универзитета у
Крагујевцу, а од 2018. године и члан Програмског одбора. Члан је Издавачког одбора
Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. Била је члан Комисије за претходна
питања Универзитета у Крагујевцу, председник Комисије за обезбеђење квалитета на
Економском факулету Универзитета у Крагујевцу, члан Комисије за основне и мастер
академске студије и члан Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.
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