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Мастер
2005.
Економски факултет Источно Сарајево, Пале
Менаџмент
1988.
Економски факултет Сарајево
Квантитативно-аналитичка
Диплома
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
„Менаџмент Републике Српске у омчи незнања и корупције које разарају друштвено-економски систем
1.
земље“, 12. научни скуп са међународним учешћем „Синергија 2013.“ Зборник радова стр. 349-358.
„Управљање животном средином кроз друштвену одговорност понашања потрошача“, 10. међународни
2.
научни скуп „Синергија 2012.“ Зборник радова стр. 444-450.
„Концепт успешности савремених организација“, 6. научни скуп са међународним учешћем „Синергија
3.
2010.“ Зборник радова стр. 293-300.
Свето Веселиновић, Драган Рајковић, „ISO 9001-2008 у пословању туристичке организације“ 6. научни скуп
4.
са међународним учешћем „Синергија 2010.“ Зборник радова стр. 573-577.
Драган Рајковић, Свето Веселиновић, „Концепти стварања конкурентске предности – од локације до
5.
лидерства за TQM. Фестивал квалитета 2010. 37. национална конференција о квалитету. Универзитет у
Крагујевцу, Машински факултет, центар за квалитет 19-21.05.2010. године.
Бранислав Машић, Лепа Бабић, Јелена Ђорђевић – Бољановић, Владимир Томашевић, Свето Веселиновић,
6.
„Менаџмент – принципи, концепти и процеси“ Универзитет Сингидунум, Београд 2009. године, друго,
измењено и допуњено издање.
Бранислав Машић, Лепа Бабић, Јелена Ђорђевић – Бољановић, Владимир Томашевић, Свето Веселиновић,
7.
„Менаџмент – принципи, концепти и процеси“ Универзитет Сингидунум, Београд 2008. године, прво. издање.
„Трансформационо лидерство“ (часопис „Лидер“ број 3-4, 2008. г.)
8.
9.
„Харизматско лидерство“ (часопис „Лидер“ број 1-2, 2008. г.)
10.
„Лидерство у Републици Српској – истраживања“ (часопис „Лидер“ број 5-6, 2007. г.)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
- Пројекат реализације „Агро бизнис центра“ за унапређење производње и пласмана пољопривредних производа
десет општина горњедринског региона. Пројекат финансирала ЕУ у трајању од 15 мјесеци, од фебруара 2004. г. до
маја 2005. г.
- Рецензент на уџбенику „Основе менаџмента људских ресурса“ аутора Јелене Ђорђевић – Бољановић и Жарка С.
Павића. Издавач Универзитет Сингидунум Београд, 2011. г.
- Чланство у издавачком савјету научног часописа за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства
„Лидер“ из Бања Луке.

