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Избор у звање 2009. Висока школа струковних студија за  

менаџмент  и пословне комуникације   
Информатика и квантитативне 
методе 

Докторат    
Специјализација    
Магистратура 2006. Војна академија Београд Ратне вештине 
Диплома 1979. Војна академија смер 

телекомуникације 
Телекомуникације 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста студја  Часова 

активне 
наставе  

1. Квантитативне методе Менаџмент трговине и маркетинга, Менаџмент 
пословних комуникација, Предузетништво – 
основне струковне студије 

3 

2. Информатика Менаџмент трговине и маркетинга, Менаџмент 
пословних комуникација - основне струковне 
студије 

1 

3. Интернет технологије Менаџмент трговине и маркетинга, Менаџмент 
пословних комуникација, Менаџмент у 
угоститељству, Предузетништво – основне 
струковне студије 

1 

4. Информатика и математика у 
угоститељству 

Менаџмент у угоститељству– основне 
струковне студије 

2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Жујовић Д. (2005) Мултиагентне симулације у телекомуникацијама, XIII међунарнодни 

телекомуникациони форум ТЕЛФОР, Београд 
2.  Жујовић Д. (2005) Примена теорије комплексних система у рачунарским симулацијама 

оружане борбе, међуарнодни научни скуп ОТЕХ (Одбрамбене технологије у функцији мира), 
Војно-техничка академија, Београд 

3.  Жујовић Д. (2006) Анализа ефикасности система за противелектронску борбу помоћу 
мултиагентних симулација, Војно-техничка академија, Београд 

4.  Жујовић Д. (2001) Информациона дејства у доктрини и пракси оружаних снага САД, Војна 
академија, Београд 

5.  Жујовић Д. (2003) Процена ефикасности противелектронских дејстава применом теорије 
масовног опслуживања, Војна академија, Београд 

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 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
 
Дугогодишњи рад на развоју и имплементацији најсавременијих информационо-комуникационих система 
у оквиру Војске Србије, укључујући и организацију и реализацију обуке корисника. 
 
Дугогодишњи рад на високим командним дужностима у јединицама Војске Србије у домену 
телекомуникација, електронских дејстава и информатике. 
 


