
Curriculum Vitae (српски)

Образовање

Степен Иституција Датум

дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у
Приштини 1977.

магистар економских
наука

Економски факултет Универзитета у
Београду 1984.

доктор економских наукa Економски факултет Универзитета у
Скопљу 1989.

Личне способности и вештине

Страни језик 1 (ниво) Енглески

Страни језик 2 (ниво) Француски

Рад на рачунару МS office

Остале вештине

Радно искуство

Позиција Послодавац Период

Шеф рачуноводства „14 Октобар“  Крушевац 1977-1978

Асистент приправник
– Редовни професор

Економски факултет Универзитета у Нишу 1980 -

Академска каријера

Датум избора

Асистент приправник 30.12.1980.

Асистент 13.04.1987.

Доцент 13.06.1990.

Ванредни професор 28.08.1995.

Редовни професор 12.09.2000.

Ваннаставне активности

Учешће на пројектима у земљи:

 Учешће на свим пројкетима које је финансирало Министраство науке и технолошког

Име  и презиме Благоје Новићевић

Датум рођења 07.04.1954.

Место рођења Плав, Црна Гора

Држављанство Српско



развоја Југославије, а  потом Министраство науке и животне средине Републике Србије
и Министарсво просвете, науке и технолошког развоја

 Руководио је пројектом „ Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у
условима либерализације и глобализације“ (пројекта 1908) које је финансирало
Министраство науке и животне средине Републике Србије (2001-2006)

Учешће на међународним пројектима:

„Темпус“ пројекат 2005-2006

Стручно усавршавање:

 Студијски боравак у Француској – Париз – 1982. (месец дана)
 Специјализације у Француској –Париз – 1985-1986 (два месеца)

Предавања одржана на другим институцијама у земљи и иностранству:

 Факултет за трговину и банкарство „Браћа Карић“ Београд
 Факултет за менаџмент „Браћа Карић“ Београд
 Економски факултет Универзитета у Бања Луци
 Економски факултет Универзитета у Приштини

Чланство у професионалним удружењима:

 Члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије,
 Члан одбора за рачуноводство

Реализоване обуке, семинари или предавања по позиву:

 Економски факултет Универзитета У Скопљу 1988.
 Висока школа за менаџмент Ново Место
 Институт сертификованих рачуновођа и ревизора Црне Горе
 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
 Савез рачуновођа и ревизора Македоније

Кључне квалификације:

Професор Универзитета; Вештак економско финансијске струке

Репрезентативне референце

1. Новићевић, Б. и други (2015). Утицај иновација пословних процеса на перформансе предузећа,
монографија националног значаја. (М42) – у штампи

2.
Новићевић, Б., Антић, Љ., Стевановић, Т. (2013). Концепти управљања трошковима у
функцији реализације конкурентских стратегија – монографија националног значаја.
(М42)

3. Новићевић, Б., Антић, Љ., Стевановић, Т. (2006). Управљање перформансама предузећа,
монографија националног значаја. (М42).

4. Новићевић, Б., Антић, Љ., Секулић, В. (2006). Трошкови као фактор стицања
конкурентских предности – монографија националног значаја. (М42)

5. Новићевић, Б., Боровић, Н. (2016). Business risk management in health care organizations
financed from the budget. Teme, 1/2016 (М24)

6. Новићевић, Б., Станковић, Љ. (2012). New profit formula. (M14)

7. Новићевић, Б. (2015). Управљачко рачуноводство и пословна изврсност предузећа,
предавање по позвиву штампано у целини (М31)

8. Новићевић, Б. (2015). Комплексност пословних процеса као нова димензија управљања



предузећем, предавање по позвиву штампано у целини (М31)

9. Новићевић, Б. (2015). Длабичината на информационата основа на управљенското
сметководство, предавање по позвиву штампано у целини (М31)

10. Новићевић, Б. (2014). Business processes and risk factors. Teme 4/2014 (M24)

11. Новићевић, Б. (2014). Концептуалне основе управљања ризицима предузећа, предавање по
позиву штампано у целини (М31)

12. Новићевић, Б. (2014). Интегрисање управљања перформансама и управљања ризиком у
јединствен систем контроле пословања предузећа (М33)

13. Новићевић, Б. (2013). Изврсно корпоративно извештавање и мерење његових
перформанси, (M31)

14. Новићевић, Б., Кнежевић, Г. (2008). The institutional setting and the development of capital
market and accounting in transition economies: evidence from Serbia, (M51),

15. Новићевић, Б., Јаблан Стефановић, Р. (2011). Flexibily designed cost accounting information
system, (М51)

16. Станковић, Љ., Новићевић, Б., Ђукић, С. (2012). Enhansing an enterprose s innovation
performance mesurement system, (М51)

17. Станковић, Љ., Новићевић, Б., Ђукић, С. (2013). Designing corporate sustainability performance
measurement system, (М51)

18. Новићевић, Б. (2013). Управување со деловните процеси засновано на активности, (М31)

19. Новићевић, Б. (2009). Конвергенција информационих захтева рачуноводства и
оперативног менаџмента, (М45)

20. Новићевић, Б. (2012). КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА, (M31)


