
 

Др Слађана Савовић, ванредни професор 

 

 

Слађана Савовић рођена је 1977. године у Јагодини. Дипломирала је на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу. Пoслeдиплoмскe студиje нa Eкoнoмскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у 

Крaгуjeвцу смeр Meнaџмeнт, групa Meнaџмeнт и oргaнизaциja, зaвршилa je 2008. године одбраном 

магистарске тезе пoд нaслoвoм "Прeузимaњe прeдузeћa кao eкстeрни мeхaнизaм кoрпoрaтивнe 

кoнтрoлe". Дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Утицaj пoстaквизициoнe интeгрaциje и 

рeструктурирaњa нa eфикaснoст прeдузeћa“ oдбрaнилa je 2014. гoдинe нa Eкoнoмскoм фaкултeту 

Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу. 

На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу запослена је од 2002. године и прошла је, у 

редовним поступцима избора и реизбора, звања асистента-приправника (2002-2009), асистента 

(2009-2014), доцента (2014-2019). У звање ванредног професора на наставним предметима 

Економика предузећа и Управљање интеграционим процесима предузећа  изабрана је 2019. 

године. На мастер академским студијама ангажована је на наставним предметима Глобалне 

стратегије раста и  Финансирање пројеката у јавној управи и на докторским академским студијама 

на наставном предмету Теорија корпоративног управљања. 

Основне области научно-истраживачког рада су: мeрџeри и aквизициje, корпоративно 

реструктурирање, корпоративно управљање, управљање променама. Њени радови публиковани су 

у реномираним међународним часописима, као што су: Journal of Organizational Change 

Management, Leadership and Organizational Development Journal, International Journal of 

Productivity and Performance Management, као и у тематским зборницима и зборницима научних 

конференција. Аутор је монографије под насловом „Изазови управљања интеграционим 

процесима предузећа“. 

Учесник је  на пројекту основних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја – PIBAS, бр. 41010, потпројекат „Менаџмент и маркетинг истраживања као подршка 

реализацији интердисциплинарних пројеката“, на међународном пројекту ERASMUS+ Financial 

management accounting and controlling curricula development for capacity building of public 

administration, као и на научно-истраживачком пројекту “Савремени изазови економског развоја 

Републике Србије“, који финансира Економски факултет Универзитета у Крагујевцу. 

Члан је Редакције научног часописа Форум – часописа за правне економске и друге друштвене 

науке Универзитета у Крагујевцу. Један је од редактора зборника радова под насловом „Актуелни 

макроекономски и микроекономски аспекти европских интеграција Републике Србије“, као и 

зборника радова „Изазови савремене економије и менаџмента“. Рeцeнзeнт je у мeђунaрoдним 

чaсoписимa, који су категоризовани као врхунски међународни часописи (категорија М21) - 

International Business Review  и истакнути међународни часописи (категорија М22) - The 

International Journal of Human Resource Management, другим међународним и националним 

часописима, међународним монографијама и зборницима научних конференција.  

Активно учествује у раду  органа и тела Економског факултета Универзитета у Крагујевцу: члан је 

Комисије за мастер студије, члан је Одбора Центра за економска истраживања, била је члан Савета 

Факултета  у два мандантна периода. Учествовала је у организовању међународне конференције 

„Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM“: члан организационих одбора 

(EBM 2010 и EBM 2018) и члан Програмског одбора (EBM 2020). Била је Председник 

Програмског одбора треће студентске конференције „Изазови савремене економије и 

менаџмента“. Члан је Друштва економиста Крагујевца.  


