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Чланства у научним и стручним удружењима, посебни ангажмани, додатна 
усавршавања и специјализације 

• У  пројектима националног значаја: „Имплементација финансијских средстава 
NATO Поверилачког фонда за помоћ у транзицији и каријери“ Министарства 
одбране Србије и Међународне организације за миграцију (IOM) 2004-2008.г. и  
,,PRISMA“,  Међународни пројекат Министарства одбране Србије  за помоћ и 
транзицију у каријери 2003-2008. г. учествовао као руководилац, организатор, један 
од аутора програма имплементације и предавач.  

• У пројекту „Лексикони градова Србије(I – XXIV) - Лексикон града Ниша“, пројекат 
израде лексикона града Ниша од 2009. (консултант и аутор одреднице у лексикону), 

• У пројекту Града Ниша и Development Alternatives Inc. (DAI), имплементационог 
партнера Програма за планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање 
економске сигурности (PPES) од 2009.г. ангажован на „Стратегије безбедности 
Града Ниша“ (консултант и учесник на округлом столу о изради Стратегије). 

• Има преко тридесет радова научног карактера у часописима и зборницима из 
различитих области политичких наука, филозофије, етике, малог бизниса и туризма, 
велики број публицистичких радова.  

• Био рецензент, стручни сарадник, члан редакцијских и научних одбора и консултант 
на различитим научним скуповима и публикацијама и предавач на курсевима ван 
студијских програма 

• Завршене сертификоване обуке и курсеви: 
 Обука из корпоративног управљања у ЈП, друштвима капитала и ПД (2017)  
 Обука из одржавања система и мреже (2009) 
 Обука у изградњи тима и за тимски рад, (2008) 
 Обука за бизнис пословање и израду бизнис планова, (2007)  
 Обука за банкарско пословање (2007) 
 Обука у вештини комуницирања (2007)   
 Европска међународна лиценца за рад на компјутерима  ECDL - European Computer 

Driving Licence (2007) 
 Обука у саветовању и помоћи у транзицији и каријери, сертификат The Career 

Transition Partnership, британске  агенције за  транзицију у каријери (2004) 
 Обука из вештине преговарања и управљања конфликтима, сертификат Америчког 

института за мир (2003) 
 Курс новинара, сертификат издат од ВЈ (1997) 
 Методичко дидактички курс за наставнике, сертификат ЈНА (1983) 

 
 


