
Иван Кпстадинпвић рпђен је 9.1.1972 гпдине у Бепграду где је заврщип средоу 
Правнп-Бирптехнишку щкплу, а на Филпзпфскпм факултету Универзитета у Нищу 
заврщип је Вищу щкплу за фудбалске тренере. Свпје базишнп, дпдиплпмскп 
васпитаое везанп је за Правни факултет кпји је заврщип на Универзитету у 
Бепграду. Ппследиплпмске студије заврщип је на Универзитету „Браћа Карић“ у 
Бепграду а оихпв пснпвни карактер је мултидисциплинарни изазпв права, дакле 
утицај на дисциплине кап щтп су меначмент, маркетинг, какп у привреди (кап шлан 
тима за израду ппјединих привредних прпграма – нпр. Прпграм развпја српске 
железнице) такп и у сппрту. Дпктпрску дисертацију из пбласти права пдбранип је 
на тему “Правни аспекти управљаоа кпмпанијама у транзиципним услпвима 
привреде крпз праксу закпнпдавства Србије”.  

За дпцента је биран на Универзитету “Браћа Карић” 16.05.2006.гпд. Одлукпм Сената бр. 01-156/06. 
У зваое вандреднпг прпфеспра за ужу наставну пбласт правп биран је 17.10.2012.гпд на 
Интернаципналнпм универзитету Бршкп дистрикта Бих. 
Одлукпм 4/56 пд 25.12.2013.гпд. на Универзитету „Унипн – Никпла Тесла“ биран је у зваое ванредни 
прпфеспр за ужу наушну пбласт правне науке. 
У зваое редпвнпг прпфеспра биран је 12.07.2018. на Универзитету „Унипн – Никпла Тесла“ у Бепграду. 
На пснпвним академским студијама држи следеће предмете: 

 
 Људска права, 
 Правп ЕУ, 
 Правна етика, 
 Правп псигураоа и 
 Оснпве кпмпанијскпг права. 

 
На мастер академским студијама држи следеће предмете: 
 

 Трансппртнп псигураое щпедиција и царина. 
 

Знашајнији пбјављени радпви су: 
 

„Значај учеоа страних језика у прпцесу пбразпваоа прпсветних радинка“, Збпрник резимеа Друга наушна 

кпнференција п језишкпм пбразпваоу и настави ИСЛЕТ, Универзитет у Бепграду, Филплпщки факултет, 

Невщехир универзитет из Бектащ Велија, Турска агенција за сарадоу и кппрдинацију – ТИКА, Бепград, 

2016.гпд. 

„Manager between the law and ethics“, Proceedings of the annual session of scientific papers “IMT Oradea”, Felix 

SPA, Oradea, Romania, 2016 

„Организпвани криминал и тргпвина људима на балканскпј тури“, Кпнференција са 
међунарпдним ушещћем: „Реиндустријализација и рурални развпј Србије са акцентпм на Крущевац и 

Расински пкруг“, Рибарска Баоа, 2016.гпд.  

„Судпви у систему пствареоа правпсудне функције у Бпсни и Херцегпвини“, НИР, Часппис за науку, 

истраживаое, развпј, гпдина IV, брпј 7 Интернаципнални универзитет Брћкп дистрикт Бих, Јуни 2015.  

„Транзиција, дпстпјанствп рада и радне вреднпсти“, I наушни скуп Стратегијскп управљаое у функцији 

пдрживпг развпја, Факултет за меначмент Интернаципналнпг Универзитета у БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ, Бршкп, 

пктпбар 2014. 



„Правп Еврппске уније и људска права“, Виспка щкпла струкпвних студија за меначмент у сапбраћају Нищ, 

2013. 

„Legal aspects of Manager role and their recruiting as a guarantee of efficient Company Business“, 13 th 

Internacional Conference ‘’RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY’’, RaDMI 2013, Volume 1, 

Kopaonik, Serbia 2013 

„Public-partnership as a model of private funds investments in healt Care“, 3 rd International Conference „Law, 

Economy and Management in modern Ambience – LEMiMA 2013“, Volume 3, Belgrade, 2013.  

„Хармпнизација наципналнпг кпмпанијскпг права – анализа и птвпрени прпблеми“, Збпрник радпва, 

Виспка щкпла струкпвних студија за меначмент у сапбраћају - Нищ, Нищ, 2012. 

„Innovation as the factor of tehnological development“, 12. Međunarodna konferencija - Research ond 

Development in Mechanical Industry’’, Vrnjačka Banja, 2012.  

„Impact of Globalization on Small and Medium Enterprises“, Annals of the Oradea University, Fascicle of 

Management and Technological Engineering, Volume X (XX), 2011  

„Justice as Legal and Ethical Problem“, Proceedings, 2nd International Conference „Law, Economy and 

Management in modern Ambience – LEMiMA 2011“ Volome 3, Belgrade, April 2011 

„Economic Globalization and Transnationalization of business Operations“, Proceedings, 1st International 

Conference „Law, Economy and Management in modern Ambience – LEMiMA 2009“, Volome 3, Sokobanja, 

September 2009 

„Награђиваое кап мптиваципни фактпр“, Междунарпдная наушнп- технишеская кпнференция мплпдих 
ушеньх БГТУ им. В. Г. Шухпва“, Белпгпрпд, Руска Федерација, 2009. 
 
 




