
Чланови Центра за међународну сарадњу су: 

 

 

др Ивана Нешић, професор струковних студија  

Руководилац Центра за међународну сарадњу 

ivanadjokic@vpskp.edu.rs 

 

 

Светлана Богдановић, спец, предавач (Одсек за пољопривредно прехрамбене студије) 

Члан Центра за међународну сарадњу 

celebogdanovic@gmail.com 

 

 

др Бојан Васовић, предавач (Одсек за пословне студије) 

Члан Центра за међународну сарадњу 

bojan.vasovic@yahoo.com 

 

 

др Ана Ђорђевић, предавач (Одсек за медицинске студије) 

Члан Центра за међународну сарадњу 

anacvetkovic85@hotmail.com 

 

 

 

Обавезе и активности чланова Центра за међународну сарадњу су: 

- координирање активностима Центра, 

- комуникација са Националним агенцијом, 

- реализација контаката са високошколским установама и привредним субјектима у 

иностранству, 

- припрема уговора о сарадњи, 

- праћење конкурса за међународне пројекте и пружање лингвистичке и 

административне подршке приликом припреме пројектних пријава и реализације 

пројектних активности, 

- подношење пројектних пријава за програме међународне мобилности студената и 

запослених, 

- пружање лингвистичке и административно-техничке подршке долазећим и 

одлазећим учесницима у програмима међународне мобилности, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Members of the Center for International Cooperation: 

 

Ivana Nesic, PhD, Professor of Applied Studies  

Head of Center for International Cooperation 

ivanadjokic@vpskp.edu.rs 

 

Svetlana Boganovic, Lecturer (Department of Agriculture and Food Technology Studies) 

Member of Center for International Cooperation 

celebogdanovic@gmail.com 

 

Bojan Vasovic, PhD, Lecturer (Department of Business Studies) 

Member of Center for International Cooperation 

bojan.vasovic@yahoo.com 

 

Ana Djordjevic, PhD, Lecturer (Department of Health Sciences) 

Member of Center for International Cooperation 

anacvetkovic85@hotmail.com 

 

Obligations and activities of the members of the Center for International Cooperation: 

- coordination of the Center activities, 

- communication with the National Agency, 

- realization of contacts with higher education institutions and business entities abroad, 

- preparation of Agreements on Cooperation, 

- monitoring the calls for international projects and providing linguistic and administrative 

support for the preparation of project applications and the realization of project activities, 

- submission of project applications for programs of international mobility of students and 

staff, 

- providing linguistic, administrative and technical support to incoming and outgoing 

participants in international mobility programs, 

- promoting international activities and organization of events. 

 

 


