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 Виолета Јовановић- кандидаткиња одустала од конкурса 

 Сања Стојадиновић- непотпуна пријава за конкурс 
 

2 ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ – Дејан Д. Атанасковић 

2.1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  Дејан (Драгослав) Антанасковић 

2.  Звање наставника (ако постоји), датум избора и институција која је извршила избор (хронолошки 
навести и претходна звања, ако их је било, са датумима избора):     

 / 

3.  Датум и место рођења, адреса:   03.02.1975., Ниш, Булевар Немањића 83-33 

4.  Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  Директор у компанији Делукс 
стил ДОО Ниш 

5.  Година уписа и завршетка основних студија:   1993-1999.год 

6.  Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама:  Пословна економија 
,Економски Факултет,Универзитет у Нишу,просечна оцена 6,71 

7.  Година уписа и завршетка магистарских или мастер студија:  1999-2010.год. 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на магистарским или мастер студијама: Монетарна 
економија и банкарство,Економски факултет,Универзитет у Нишу,просечна оцена 8,5 

9.  Наслов магистарске или мастер тезе и година одбране тезе:  Одбранио  2010.године  магистарску тезу   
на тему КООПЕРАТИВНИ МАКРОМЕНАЏМЕНТ И ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ ПРИВРЕДЕ 

10. Наслов докторске дисертације (докторат је обавезан за наставнике):  Одбранио 2020.године докторску 
дисертацију на тему УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације:  Факултет за менаџмент, Мегатренд 
Унивезитет Београд,2020.године 

12.  Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:  не 

13. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 
задовољавајуће 

  Енглески језик-одлично познавање –читање,писање,говор 

14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Менаџмент,Банкарство, финансијски консалтинг и управљање људима и  процесима   

 

2.2 КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

Година запослења, установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање, одн. назив 
посла (навести прво садашње, па онда претходна запослења) 

1. Октобар 2021- Делукс стил Доо Ниш, Позиција -директор  

2. Септембар 2019-2021 Консултант у Агенцији за консалтинг Ебидта Партнер  из Ниса и сарадник 
на Факултету за право,безбедност и менаџмент “Константин Велики” у Нишу 
  

3. Јул 2017-Септембар 2019 
Експобанка   А.Д. Београд 
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