Проф.др Слободан Стаменковић, редовни професор

e-mail: sstamenkovic@naisbitt.edu.rs
консултације: понедељак од 16 до 18 часова
Предмети:
Мастер академске студије:
- Савремени стратегијски менаџмент
- Управљање операцијама и технологијама
- Аквизиције, мерџери и корпоративно
управљање
- Менаџмент знања
- Стратегијски менаџмент и корпоративно управљање

Докторске студије
- Корпоративно управљање
- Стратегијско управљање природним ресурсима
Биографија:
Слободан К. Стаменковић је рођен 27.07. 1951.године у Лесковцу. Основну школу и
гимназију завршава у Кладову.
Академске
Универзитета

студије уписао је на
у Нишу 1972/73.

на смеру, тј. студијском програму

Машинском факултету у Нишу
године,

да би их завршио 1978.

Општа енергетика

Завршни рад на Седмом степену студија VII
и тиме стекао звање

одбранио/ла је са оценом 9

Дипломирани инжeњер

Магистарске студије уписао је на Факултету

за менаџмент, «Браћа Карић», Београд

Универзитета «Браћа Карић», Београд 1997/98 године,
године са просеком 10
Завршни рад на

да би их завршио

1999.

на смеру, тј. студијском програму Менаџмент у саобраћају

Магистарским студијама VII/1

степену студија под називом

Стратегијски аспекти саобраћајних коридора и њихов утицај на саобраћајни развој
Југославије – посебан осврт на «Дунавски коридор».
одбранио је са оценом

10

и тиме стекао звање магистар наука о менаџменту.

Специјалистичке студије уписао је на Факултету Институту за инернационални
менаџмент, Београд
1990.

године, да би их завршио 1991. године са просеком одличан

на смеру стратегијски менаџмент и маркетинг
Завршни рад на

специјалистичким студијама под називом Стратегија развоја

бродоградње у Србији одбранио је са оценом одличан и тиме стекао звање Strategy
manager i Menadžer marketinga

Докторску дисертацију под
називом

Примена стратегијског менаџмент у саобраћају
Р. Србије

пријавио је на : Факултету за менаџмент, «Браћа Карић», Београд
Универзитета «Браћа Карић», Београд, 2002. године, коју је одбранио 08.12. 2004. године
и тиме стекао звање доктор наука о менаџменту

Радна биографија

Од 1978. године ради у Бродоградилишту “Кладово” у Кладову, као инжењер
производње, затим руководиоц производње и директор производње. Завршава
специјализацију за самосталног пројектанта у току 1985. године. Ради и као професор 2
стручна предмета у средњој Техничкој школи у Кладову.
Године 1982. стекао је на Факултету за физичко васпитање Универзитета у Београду
звање тренера за рукомет. Дугогодишњи је судија рукомета и обављао је одговорне
функције у РС Србије и РК «Ђердап» Кладово. Поред редовних радних обавеза обавља
успешно и функцију председника Скупштине ПЗ “Дунав Брод”, у периоду од 19841986.године.

Од 1989. године ради на месту директора инвестиција и развоја у

Бродоградилишту.
1992-1996. године, изабран је и ради на функцији преседника СО Кладово.
1994. године изабран је на функцију помоћника министра саобраћаја и веза за водни
саобраћај и безбедност унутрашње пловидбе, на којој остаје до средине 2001. године.
Члан је југословенско-румунске мешовите комисије за ХЕ «Ђердап». Стални је члан
делегације Југославије, Србије, у Дунавској комисији у Будимпешти. Учесник је на
реализацији свих значајних пројеката у области саобраћаја, посебно области водног
саобраћаја. Део је ауторског тима на изради “Стратегија и политике развоја саобраћаја
Републике Србије до 2010. године”, као и више закона и законских аката Владе
Републике Србије. Организатор је значајне међународне конференције о саобраћају РЗ
Подунавских земаља, одржане у Београду септембра 1997. године. Водио је централне
цесије међународне конференције, са учешћем већег броја иностраних стручњака и
представника 11 подунавских земаља.
1999. године запошљава се у ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, где ради као директор Радне
јединице за одржавање ПТТ објеката и опреме, до марта 2001. године када прелази на
место саветника за развој и унапређење рада у РЈ, а од јануара 2003. године ради у РЈ
Прерада поштанских пошиљака, као референт, све до 2005.
Од

2005. ради као доцент на Факултету за пословне студије у Пожаревцу. Од 2007 до

2010 обавља функцију продекана за наставу.

2010. године изабран је за ванредног

професора, а 2014 за редовног професора. Од 2012. године је в.д. декан истог факултета, а

од 2013. године је и координатор Центра за интегрисане студије Мегатренд универзитета
Београд. Од јула 2014. ради као проректор за развој и послове акредитације на Мегатренд
универзитету.

