
Curriculum Vitae (српски)

Образовање

Степен Иституција Датум

дипломирани правник Правни факултет Уиверзитета у Нишу октобра 1990.год.

магистар правних наука Правни факултет Универзитета у Београду 17.новембра
1996.год

доктор правних наука Правни факултет Универзитета у Београду 9.октобра
2003.године

Личне способности и вештине

Страни језик 1 (ниво) Енглески, upper-intermediate

Страни језик 2 (ниво) Грчки , Б1, μέτρια γνώση

Рад на рачунару MS Office

Остале вештине Сертификат за медијатора (ADR / CEU Budapest), франшизни консултант
СУРФ

Радно искуство

Позиција Послодавац Период

Адвокатски
приправник Адвокатска канцеларија „Домазет“ 1.2. - 15.8. 1992.год.

Асистент приправник
– Редовни професор Економски факултет у Нишу 1992-

Академска каријера

Датум избора

Асистент приправник 1.9.1992.год.

Асистент 26.05.1997.год.

Доцент 25.05.2004.год.

Ванредни професор 29.04.2009.год.

Редовни професор 26.05.2014.год.

Име  и презиме Тамара Миленковић-Керковић

Датум рођења 28.1.1965.

Место рођења Ниш

Држављанство српско



Ваннаставне активности

Учешће на пројектима у земљи:

Проф.др Тамара Миленковић-Керковић је на Економском и Филозофском факултету
Универзитета у Нишу учествовала на 5 научних пројеката националног карактера, које је
финансирало Министарство науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије. Међу
овим пројектима четири су реализована, док је последњи још увек у току. То су следећи
пројекти:

 „Економска ефикасност стратегија развоја предузећа тржишне привреде“, пројекат
Министарства науке РС бр. 1406, трајање од 2002. до 2005.год., носилац Економски
факултет из Ниша, руководилац проф. др Драгиша Гроздановић.

 „Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа“, пројекат
Министарства науке РС бр. 1779, трајање од 2002. до 2005.год. носилац Економски
факултет из Ниша, руководилац пројекта проф.др Биљана Предић

 „Стратегије деловања синдиката у Централној и Источној Европи и Србији у процесу
транзиције“, пројекат Министарства науке РС, бр. 1319, трајање од 2003-2005.год.
носилац Философски факултет у Нишу, руководилац проф.др Момчило Стојковић.

 „Развијање конкурентске предности у условима развијених интеграција“, пројекат
Министарства науке РС бр. 149052, окончан од 2005.год. носилац Економски факултет у
Нишу, руководилац проф.др Љиљана Станковић.

 „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора Србије умрежавањем
компентенција у процесу европских интеграција“, пројекат Министарства науке,
просвете и технолошког развоја Р.Србије бр. 179066, носилац Економски факултет
Универзитета у Нишу за период 2011-2014.год., којим руководи проф. др Бојан Крстић.

Учешће на међународним пројектима:

На пројектима финансираним из међународних извора канидат је учествовала на 6
пројеката међународног карактера, од чега су два самостална научно-истраживачка пројекта
(самостални истраживач), три ТЕМПУС пројекта (сарадник) и Жан Моне пројекат (руководилац
националог тима).

 „Enacting Franchising Disclosure Law in Serbia“ UNIDROIT 2005.год. (Законско регулисање
уговора о франшизингу у Србији) и

 „Promotion of Countertrade in Serbia“ UNIDROIT 2005.год. (Промоција контратрговине у
Србији) самостално студијско-истраживачки пројекти обављени на Међународном
институту за унификацију приватног права у Риму (UNIDROIT), Рим (Италија) у току
2005.год.

 TEMPUS Project JEP CD 19087 – 2004, „Reorganization of Economics Study in Serbia“ ,
партнери Економски факултет у Крагујевцу, Економски факултет у Београду, Економски
факултет у Нишу, Универзитет из Удина (Италија), Универзитет у Жешову (Пољска),
Универзитет у Кракову (Пољска) и Универзитет у Марибору (Словенија).

 TEMPUS Project JEP CD 41103 – 2006 Master of Science „International Business
Development“, партнери Group Ecole Superieur de Commerce de Clermont (Francuska),
Ekonomska fakulteta u LJubljani (Словенија) и Универзитет у Нишу.

 TEMPUS Project JEP CD 41146 - 2007 „Rationalisation of the Postgraduate Study in
Business Management and Economics in Serbia“, партнери Економски факултет
Крагујевац, Економски факултет Београд, Економски факултет Ниш, Универзитет из
Удина (Италија), Универзитет у Жешову (Пољска), Универзитет у Кракову (Пољска),
Универзитет у Бечу (Аустрија), Универзитет у Братислави (Словачка).

 Jean Monnet EUROPEAN RESEARCH STUDY GROUP (E.R.S.G) ON THE POLITICAL ECONOMY OF
THE E.M.U. (Duration: 01/09/2012-31/08/2014) Аgreement Number — 2012 - 2896/001-001,
Project number — 528832-LLP-2012-GR-AJM-RE, чији је носилац Универзитет из Пиреја (Грчка)
проф. Елефтериос Таласинос, а који окупља партнере из Ниша и Београда (Србија), Крајове и



Брашова, (Румунија), Варшаве и Вроцлава (Пољска), Коруње (Шпанија), Берлина (СР
Немачка) и Никозије (Кипар).
Поред научних пројеката, кандидат је учествовала као предавач и консултант на десетак

стручних пројеката, које је финансирала ЕУ, а чији су носиоци били РПК, РАМСП, ПКС,SURF, JCR и
AISEC, Удружење пословних жена Ниш и др.

За постигнуте резулатате на пројекту бр. 1779 у току 2004.год. кандидат је добила Другу
награду Министарства за науку и заштиту животне средине РС.

За пројекат Enacting Franchising Disclosure Law in Serbia тј. Израда Закона о предуговорном
обавештавању код уговора о франшизингу кандидат је добила стипендију за постдокторско
усавршавање на престижним научно-истраживачким институцијама у иностранству
Министарства науке и заштите животне средине децембра 2004.год. и стипендију UNIDROIT
2005.год.(резултати пројекта на сајту www.unidroit.org/research)

Стручно усавршавање:

На стручним усавршавањима у иностранству боравила је пет пута, три пута на CEU
(Central European University) у Будимпешти (од 1997-2012.год.),  током 2005.год. на Институту
за унификацију приватног права UNIDROIT у Риму и  2009.год. у Клермон Ферану у
Француској на Високој школи менаџмената, у оквиру ТЕМПУС пројекта, а ради припреме за
држање наставе на double degree мастер курсу International Business Development. Више
студијских боравака у иностранству у оквиру ТЕМПУС и Жан Моне пројеката. У оквиру
TEMPUS пројеката боравила је више пута у Пољској (Cracow University of Economics и Andrzej
Frycz Modrzewski Krakow University у Кракову и University of Rzeszow у  Жешову), у Словенији
(University of Maribor у Марибору), Италији (University of Udine у Удинама), као и у оквиру
Jean Monnet E.R.S.G пројекта (European Research Study Group no. 528832-LLP-2012-GR-AJM-
RE) у Грчкој (University of Piraeus, у Пиреју), на Кипру (University of Cyprus, Ларнака) и у
Пољској (University of Economics, Варшава).
Предавања одржана на другим институцијама у земљи и иностранству:

 Предавач по позиву Генералог секретара UNIDROIT на 75. Сесији Института за
унификацију приватног права UNIDROIT у Риму, марта 2005.год. на тему пројекта
франшизне регулативе у Србији,

 предавач по позиву на Првој конференцији франшизинга ПКС и Амбасаде САД, октобра
2007.год.

 уводничар и предавач по позиву на Првом 2010.год. и Другом међународном Сајму
франшизинга 2011.год. одржаним у Београду,

 уводничар по позиву Међународне факторинг групе на првој међународној
Конференцији факторинга IFG (International Factoring Group) за југоисточну Европу која је
одржана у Београду 2013.год.

Чланство у професионалним удружењима:

 Удружење правника Србије
 Удружење правника у привреди Србије
 Почасна чланица Удружења жена предузетника Ниша
 Члан УО СУРФ
 Председник и потпредседник ГОПН
 Оснивач, пословни партнер и консултант Центра за франшизинг (од 2012.год. Центра за

мала и средња предузећа)

Реализоване обуке, семинари или предавања по позиву:

 У оквиру пројеката ЕУ под окриљем ПКС, Центра за женско предузетништво РПК,
ЛЕДИБ, РАМСП, AISEC, JCR, СУРФ, SAEF држала серију предавања у земљи и иностранству
на тему франшизинга, факторинга, правне заштите потрошача, технике састављања
трговинских уговора, средстава обезбеђења плаћања, медијације и правних оквира
улагања у привреду Р. Србије.



 предавач на бројним институцијама у земљи и иностранству у оквиру међународних и
домаћих пројеката бројиних институција и удружења, почев од студентских, струковних,
потрошачких и предузетничких удружења.

 предавач на свим курсевима о франшизингу  у организацији ПКС - Центра за франшизинг
и СУРФ,  за студенте и привреднике од 2008.год. до 2011.год. у Србији и Републици
Српској,

 Предавање о франшизингу јуна 2015.год. у оквиру серије семинара за предузетнике и
корпоративна предузећа пројекта “Serbia Vision” ПКС и ГИЗ у Београду

 у  2014.год. од стране Центра за пословну изврсност Економског факултета Универзитета
из Љубљане и Хипо Алпе Адриа банке из Аустрије изабрана за јединог предавача из
Србије и креатора програма за пословно усавршавање и евалуацију менаџера ове банке
у Србији у области банкарства и банкарског права.

Кључне квалификације:

 Докторат правних наука – cum laudae,
 Израда дела законског текста за уговор о франшизингу и уговор о факторингу у

Преднацрту Грађанског законика Србије,
 Сертификовани медијатор Americabn Bar Association ABA(CEU , Budapest),
 Оснивач Центра за франншизинг ПКС и националног удружења фрашизинга – СУРФ,
 правни консултант више од десет домаћих и међународних франшизних система -

Contours Express International, llc. Kentucky,USA, Sandler Systems, Inc (Sandler
International), Maryland, USA, IQS, Irska, RE/MAX, САД, Fornetti, Мађарска, Odeja doo,
Dormeo, Slovenija, HUSSE, Шведска, као и домаћих фрашизних система: MEGA, Forma
Ideale, Adore, Galerija podova, SQUADRA FISH&BAR, RAKIA BAR, MASTER BLASTER, SASHA
RIESS GROOMING PLANET, ARCUS.

 Шест објављених књига - два уџбеника (један преведен на албански језик), три
монографије, и превод „UNIDROIT Водича за међународне споразуме о мастер
франшизингу“,

 Десет радова и докторска дисертација су уврштени у званичну библиографију Комисије
УН за право међународне трговине (UNCITRAL),

 Рад „Origin, developments and feauters of the new lex mercatoria” се користи као уводни
чланак за семинар „International Law the Corporation and Globalization“ Института за
међународне студије у Женеви, један чланак коришћен приликом израде UNCTAD World
Investment Report за 2011.год,

 2004. год. стипендија међународног института UNIDROIT из Рима (International Institut
for Unification of Private Law) Research Scholarship Programme, ради израде пројеката
(„Enacting Franchising Disclosure Law in Serbia”, “Promotion of Countertrade in Serbia”) на
Институту UNIDROIT (Letter of Approval S 65B2004-05/059/It, Certificate ).

 Близу сто објављених радова, на српском и енглеском језику .
 Аутор текста Заклетве дипломираног економисте у церемонијалу доделе дипломе

студентима на Економском факултету у Нишу,
 Дугогодишње предавачко искуство на свим ниовоима академских студија, као и у

области пословне и професионалне едукације у области трговинског и међународног
трговинског права а посебно у области банкарства и банкарског права, франшизинга,
факторинга и правне заштите потрошача.



Репрезентативне референце
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