
Биографија  - Јована Филиповић 

Јована (Слободан) Филиповић је рођена у Крагујевцу, 12. 12. 1989. године. 

Основну школу „Станислав Сремчевић“ и Прву крагујевачку гимназију у Крагујевцу 

завршила је као носилац дипломе „Вук Караџић“. Економски факултет у Крагујевцу 

уписала је у академској 2008/09. години. Основне академске студије завршила је 29. 10. 

2012. године, на студијском програму Пословна економија и менаџмент, модул 

Маркетинг, са просечном оценом 9,78. Мастер академске студије завршила је на 

Економском факултету Универзитета у Крагујевцу 03. 07. 2014. године, на студијском 

програму Пословна економија и менаџмент, модул Маркетинг, са просечном оценом 

10,00. Докторске академске студије уписала је на Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу у академској 2014/15. години, на студијском програму Економија, модул 

Управљање пословањем, на којима је до јуна 2017. године положила све испите 

предвиђене наставним планом.  

У току трајања студија, била је добитник вишеструких награда за најбоље студенте 

од стране Економског факултета у Крагујевцу, Фонда „Академик Драгослав Срејовић“, 

Министарства омладине и спорта, као и стипендије Доситеја“, Фонда за младе таленте, 

Министарства омладине и спорта. У завршној години основних академских студија је 

добила стипендију Фонда „Проф. др Илија Росић“, као најбољи студент Економског 

факултета у Крагујевцу, као и стипендију Универзитета у Крагујевцу, као један од 

дванаест најбољих студената Универзитета у Крагујевцу.  

Почевши од 01. 03. 2013. године је запослена на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, као сарадник у настави, у ужој научној области Пословна 

економија и менаџмент, где изводи вежбе на наставним предметима Међународни 

маркетинг и Међународно пословање. Поред тога, одлуком Наставно-научног већа 

анагажована је за извођење вежби на наставним предметима Менаџмент и маркетинг 

услуга, на Основним академским студијама, и Интеркултурални маркетинг, на Мастер 

академским студијама. Унапређена је у звање асистента 01. 03. 2015. године, при чему у 

датом звању изводи вежбе на истим, претходно наведеним наставним предметима.  

Јована Филиповић је учествовала у пројекту Економског факултета у Крагујевцу 

„Од кризе до економског развоја: савремени изазови у економији и менаџменту“. Била је 

секретар Организационог одбора научног скупа „EBM- Contemporary issues in Economics, 

Business and Management“, која је одржана на Економском факултету у Крагујевцу, 2014. 

године и члан Организационог одбора истог скупа одржаног 2016. године. Од новембра 

2016. године је секретар Катедре за менаџмент и пословну економију Економског 

факултета. Члан је Српског удружења за Маркетинг. Поседује активно знање рада на 

рачунару (Office, SPSS) и служи се енглеским језиком. У свом досадашњем раду објавила 

је неколико коауторских радова у релевантним научним часописима и зборницима. 


