Табела 9.1.
Име и презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када

Милоје Обрадовић
Ванредни професор
Комисија за заштиту конкуренције(95%), Београд,
Факултет за инжењерски менаџмент (5%)29.03.2013.
године
Економија

Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Звање
Година
Институција
Област
Универзитет „УнионВанредни професор
2015
Економија
НиколаТесла“
Универзитет Алфа, Факултет за
Доцент
2013
инжењерски менаџмент у
Економија
Београду.
Универзитет Привредна
Докторат
2011
академија-Факултет за економију и Економске науке
инжењерски менаџмент.
Универзитет Привредна
Магистратура
2009
Менаџмент
академија-Факултет за менаџмент.
Универзитет у БеоградуДиплома
1995
Економија
Економски факултет
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
1.
Јавне финансије
Основне академске студије
2.
3.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Монографија, М.Обрадовић;“Људски потенцијал у процесу иновација привредних субјеката у
1.
Србији“,Издавач „Службени гласник РС“ , Београд 2012 годна.
Предавање на националном скупу и публикација, М.Обрадовић;“Интерна контрола“, Економика
2.
трансформације-Часопис за економска питања привреде, друштва у транзицији, Београд 2004
године.
М.Обрадовић;“ Финансијско управљање у јавном сектору“, Институт за економику и
3.
финансије,часопис „Ревизор“, Београд 2010 године
М.Обрадовић;“Буџет и управљање јавним расходима“,Инстиру за економику и финансије,
4.
часопис „Ревизор“, Београд 2011 године
М.Обрадовић, Р. Тепавац;“ Нови приступи реформи буџетских система“,Институт за економику
5.
и финансије, часопис „Ревизор“, Београд, 2011 година.
М.Обрадовић;“Како до ефективне интерне контроле у јаваном сектору“, Институт за економику
6.
и финансије, часопис „Ревизор“, Београд 2011 године
М.Обрадовић, Р.Тепавац, А.Николић: „Основне предпоставке динамичнијег развоја тржишта
7.
осигурања у Србији“, часопис „Ревизор“, Београд 2012 године.
М.Обрадовић, Д. Цветковић;“Економски аспекти прања новца и проблем његове
8.
квантификације“, Култура Полиса, Београд 2012 године.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
6
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи1
Међународни
Усавршавања
1.Студијска посета Влади Француске под покровитељством Европске Уније и ЕАР , на
тему Финансијско управљање и контроле и интерна ревизија.
2.Сертификат ЕУ и ЕАР на тему Финансијско управљање, Интерне контроле и
Интерне ревизије
5. Стални судски вештак економско –финансијске области по Решењу Министарства
правде.
6.Диплома ОЕБСА о јавним набавкама у Р. Србији.
7.Предавач на семинарима за директне, индиректне буџетске кориснике, јавана
предузећа и локалну самоуправу.

