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1. Биографски подаци  

 

 

Христина Радовић, рођена је 07.08.1986. године у Београду на општини Савски Венац. 

Основну школу „Попински борци“ је завршила у Врњачкој Бањи, а средњу „Техничку 

школу“ у Трстенику. Факултет за пословне студије и право је завршила 2017. године и 

стекла звање дипломирани економиста. У школској 2021/2022. години је наставила 

школовање на Факултету за пословне студије и право, Универзитета „Унион – Никола 

Тесла“ уписавши други степен студија, студијски програм Организација. Говори енглески 

језик, а служи се француским и немачким. 

 

2. Наставно педагошки рад  

 

Христина Радовић је током похађања основних академских студија била ангажована у 

својству демонстратора за помоћ у настави на наставним предметима основних академских 

студија - ужa научнa област Менаџмент на Факултету за пословне студије и право, Београд. 

 

 

 

 

 

3. Испуњеност педагошких услова и квалитета педагошког рада 

 



Христина Радовић је током претходних година позитивно оцењена од стране студената. У 

свом раду је развила интерактивни приступ настави презентујући најновија научна и 

стручна достигнућа кроз бројне студије случаја. У настави активно користи и методе 

тимског рада уз стално подстицање интерактивности, интердисциплинарности и 

креативности студената.  

 

4. Објављени радови: 

 

 

КАТЕГОРИЈА М33 – Зборници међународних 

научних скупова штампани у целини 

Број: 

16 
Укупан М: 16 

1. ЈAНКОВИЋ, Милан, ЈОВИЋ БОГДAНОВИЋ, Aдриана, РAДОВИЋ, Христина. 

Улога Интернета у савременом пословању. У: Aнђелковић, Маја Ж. (ур.). 

Зборник радова. Књига 1. Београд: Факултет за пословне студије и право: 

Факултет за информационе технологије и инжењерство. 2018, стр. 559-575. 6th 

International Conference Application of New Technologies in Management and 

Economy ANTiM 2018 [COBISS.SR-ID 512578717]   

2. ЈAНКОВИЋ, Милан, МAРИНКОВИЋ, Бојан, РAДОВИЋ, Христина. Примена е-

пословања у Републици Србији: станје и перспективе развоја. У: Aнђелковић, 

Маја Ж. (ур.). Зборник радова. Књига 1. Београд: Факултет за пословне студије 

и право: Факултет за информационе технологије и инжењерство. 2018, стр. 577-

593. 6th International Conference Application of New Technologies in Management 

and Economy ANTiM 2018 [COBISS.SR-ID 512578973] 
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