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ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Име и презиме: Ненад Р. Јанковић 

Датум рођења: 23.08.1977. године 

Место рођења: Крагујевац 

Држављанство: српско 

Брачно стање: ожењен, троје деце 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Докторска дисертација (2010-2014) 

Докторска дисертација под насловом „Утицај девизног курса на конкурентност извоза“ 

одбрањена је 07.02.2014. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу. 

 

Последипломске (магистарске) студије (2002-2009)  

Смер: Међународна економија, просечна оцена у току студија 9,33 (девет и 33/100). 

Магистарска теза под насловом „Утицај Европске уније на светску трговину“ одбрањена 

је 10.11.2009. године на Економском факултету Универзитета у Београду. 

 

Основне студије (1996-2001) 

Смер: Менаџмент, просечна оцена током студија 8,88 (осам и 88/100). 

Дипломски рад под насловом „Евро-новац уједињене Европе“ одбрањен је 09.11.2001. 

године са највишом оценом 10 (десет) на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.  

 

Вештине  

Познаје рад на рачунару: користи Microsoft Office (посебно Word, PowerPoint и Excel), SPSS,  

и алате Интернет комуникације. 

Активно се служи енглеским језиком. 

 

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Похађао је курс: ”Key Issues on the International Economic Agenda“ у организацији 

UNCTAD Virtual University и Azerbaijan Diplomatic Academy, који се одржао у Бакуу, 

Република Азербејџан од 19.07.2010. до 06.08.2010. године 

Учествовао је на обуци Развој пословног плана у организацији Универзитета у Крагујевцу 

и Business Innovation Programs-a 

 

РАДНО ИСКУСТВО 

Од 2002. године ради на пословима сарадника Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у звањима асистента-приправника (до 15.4.2010. године), асистента (од 

15.4.2010. године до 12.6.2014. године) и доцента (од 12.6.2014. године) на наставном 

предмету Међународне финансије, ужа научна област Финансије, финансијске институције и 

осигурање – ниво Основне академске студије. На мастер академским студијама изводи 



наставу на наставном предмету Политика девизног курса и платни биланс. На докторским 

академским студијама изводи наставу на наставном предмету Међународно пословно 

финансирање.  

Основне области његовог научно-стручног интересовања су: међународна економија, 

међународне финансије, политика девизног курса, платни биланс. 

 

УЧЕШЋЕ У РАДУ ОРГАНА ФАКУЛТЕТА 

Одлукама Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу бр. 3165/12 од 

11.12.2009. године и бр. 3280/IV-4 од 28.11.2012. године, биран је за члана Савета 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу  у два мандата. 

Више година је био члан Комисије за спровођење јавног Конкурса за упис студената у 

прву годину основних академских студија.  

Више година је био члан Организационог одбора научног скупа Институционалне промене 

као детерминанта привредног развоја Србије. 

Члан је Управног одбора Клуба малог фудбала Економац. 

Од 2012. године члан је Одбора Синдикалне организације Факултета. 

 

 

ПРОЈЕКТИ 

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: 

Пројекат бр. 47005 под називом Истраживање и развој платформе за научну подршку у 

одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији који ће бити 

реализован у периоду од 2011. до 2020. године. 

 

Пројекти фундаменталних истраживања:  

„Кључни аспекти глобализације и транзиције и међународни токови капитала”, пројекат 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. 

„Од кризе до економског развоја: савремени изазови у економији и менаџменту”, пројекат 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, где је учествовао у потпројекту: „Улога 

финансијског сектора у подстицању привредног раста”.  

„Економски аспекти европских интеграција – искуства и перспективе Републике Србије“, 

пројекат Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. 

 

ТЕМПУС пројекат:  

“Tempus project JEP CD 41146-2006 Rationalization of the postgraduate studies in Business 

Management and Economics in Serbia”. 

 

 

Пројекти примењених истраживања: 

„Истраживање услуга изнајмљивања гробних места и израде и постављања надгробних 

споменика на територији Града Крагујевца”, пројекат урађен за потребе Комисије за заштиту 

конкуренције Републике Србије, октобар 2010. године. 

 

 


