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Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија Часоваактивненаставе 

1. Савремени политички системи 
Менаџмент у безбедности – Основне академске 

студије 
30 

2.    

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Пешић Зоран, Политички систем, уџбеник, Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност  
Ниш, Ниш, 2011. 

2.  Пешић З.,Теоријска заснованост политичке воље, књига, Зограф, Ниш, 2011. 

3.  
Пешић Зоран, Византијско наслеђе, дискурс идентитета, у: Ниш и Византија IX, зборник радова, Град Ниш, 
Ниш, 2011, стр. 461-470.  

4.  
Пешић Зоран., Институције власти и систем одлучивања у Европској унији, Зборник радова – Правно-
безбедносни аспекти најзначајнијих изазова, ризика и претњи Републици Србији, Висока школа струковних 
студија за менаџмент у саобраћају – Ниш, Ниш, 2012. 

5.  Пешић З. и група аутора, Нишки лексикон, Службени гласник Београд и град Ниш, 2011. 

6.  
Pešić Zoran, Using stone from form to the meaning of existence,  in: Harmoni of Nature and Spirituality in Stone, 
publisher: Stone Studio Association, Belgrade, 2011.,  p.p.151-160 

7.  
Пешић Зоран, Етичко-политичке димензије и значај Чегарске жртве,  у: Бој на Чегру 1809. У историји традицији-
зборник радова, Институт за новију историју Србије, Београд и Народни музеј Ниш, Ниш, 2010,  стр. 427-447. 

8.  Пешић Зоран, Формирање политичке воље, докторска дисертација, ФПН Београд, Београд, 2010. 

9.  
Пешић Зоран., Идеја напретка и револуције у делу Ернста Блоха, магистарски рад, ФПН Београд, 
Београд,1997. 

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 1 

Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
- Усавршавања: (1) Обука  за бизнис пословање, израду бизнис планова, банкарско пословање и вештину комуницирања  
(2007), IOM и Банкарска академија; (2) Међународна лиценца за рад на компјутерима  ЕЦДЛ (2007); (3) Сертификат 
британске агенције „CTP“ за саветовање и помоћ у транзицији и каријери (2004); (4) Обука из вештине преговарања и 
управљања конфликтима Америчког института за мир (2003); (5) Курс новинара (1997); (6) Методичко дидактички курс за 
наставнике (1983). 
- Предавач и професор струковних студија у Високој школи струковних студија за криминалистику и безбедност 2008-2011. 
- предмет Политички систем.  
- Руководилац информативне службе и службе за однос с јавношћу аеродрома Ниш и Подгорица, Начелник 3. регионалног 
центра за преквалификацију у Нишу,  
- Предавач у 3.РЦП за преквалификацију у радионици за транзицуију у каријери.   
- Учешће у пројекту „Лексикони градова Србије“, у међународним пројектима:„PRISMA“, пројекат транзиције вишка војног 
кадра и  пројекту у имплементацији финансијских средстава НАТО поверилачког фонда са Међународном организацијом 
за миграцију (IOM) итд. 

 
 
 


