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Биографија члана научног, стручног, извршно-консултативног и 
осталих одбора организације ИНАФИК 

Кратка биографија аутора треба да садржи:  

 слику 
 име и презиме аутора, евентуално средње слово (по жељи) 
 академско и научно звање,  

 годину и место рођења,  
 податке о школовању (факултет, година): дипломирање, магистратура, докторат, 
специјализација, мастер и друго, 

 ангажовање у научноистраживачком раду - област научног и стручног 
интересовања, 

 број објављених радова,  
 учешће на домаћим и међународним научним и другим скуповима,  
 подаци о запослењу (тренутном, по жељи се могу навести и претходна)  
 обим - до 15 редова. 

Молимо Вас да приликом писања биографије имате на уму сажетост и концизност у 
изношењу чињеница.   

На пример: 

Мр / Др име и презиме рођен(а) је ..... године у ...... На ......... факултету 
дипломирао/дипломирала је (година), специјализирао/специјализирала (година), 
магистрирао/магистрирала (година) и докторирала (година), одбранио/одбранила 
мастер рад (година).  
Учествовао/Учествовала је на ....... саветовања / конференција / стручних скупова у 
земљи и иностранству. 
Аутор/Ауторка је (више од) ...... радова објављених у домаћим и међународним 
часописима као и ...(публикација). 
Члан/Чланица је ........... организације / удружења. 

Област научног и стручног интересовања:... 
Запослен/ Запослена је у ..... 
Доцент / Професор / Асистент је ........... факултета Универзитета у ........  
 

 Важна напомена: 

ИНАФИК је интернационална организација и потребно је послати биографију на 
српском и енглеском језику! 

 IME: Kosta 

 PREZIME: Pjanić 
 DATUM ROĐENJA: 27.12.1963. 

 STRUČNA SPREMA:Visoka 
 PROFESIJA/RADNA POZICIJA: Dipl.ekonomista, preduzetnik, vlasnik štamparije  
 ADRESA/MESTO STANOVANJA:Pajsijeva 5, Beograd 
 TELEFON: 0638363648 

 E-MAIL: kosta.pjanic@gmail.com 

BIOGRAFIJA

Kosta Pjanić, rođen 27.12.1963.

BIOGRAFIJA

Kosta Pjanić

Rođen 27.12.1963. u Beogradu. 

Diplomirao 1989. na Višoj ekonomskoj školi u Beogradu, smer Spoljna trgovina.
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1995, na smeru Marketing.

Od 1988 do 2006, zaposlen u Dunav osiguranju. Radio u tehničkoj službi od 1988 do 1991,
u Osiguranju transporta od 1991 do 1995, u Marketingu Kompanije od 1995 do 1999, u 
Finansijama GF Beograd od 1999 do 2006.

Od 1995, preduzetnik, Vlasnik Marketinške agencije Pjanić, Kasnije Štamparije Art studio Pjanić.

Učestvovao u organizaciji i pripreni mnogih poslovnih, sportskih, kulturnih i naučnih događaja i 
menifestacija i predstavlanju brojnih klijenata na istim, u zemlji i inonstranstvu.  

Član Predsedništva udruženja psihoterapeuta Srbije, član Organizacionog odbora udruženja 
umetnika Dunav Ars.

Deo klijenata sa kojima sam ostvario poslovnu saradnju:
Dunav osiguranje, FK Partizan, Jugoimport SDPR, Kompanija Novosti, Aurelio, OFK Beograd,
Intersib, Agro banka, FK Čukarički, FK Voždovac, Opština Mionica, Vlatakom, Savez udruženja 
psihoterapeuta, AV Com, Hotel Majestic, Redakcije mnogih časopisa, i brojni klijenti iz svih 
oblasti poslovanja. 

Kosta Pjanić

Beograd, 19.11.2018.


	Page 1

