
In memoriam - Љиљана Станковић 

Дипломирала је 1973. године на Економском факултету 

у Нишу; магистриралa 1982. на Економском факултету у 

Београду; докториралa 1990. године на Економском факултету у 

Нишу. Радни однос на Економском факултету у Нишу започела је 

као асистент приправник на предмету Истраживање тржишта 

01.09.1974. Каријеру је наставила на истом факултету. У звање 

редовног професора за научну област Маркетинг изабрана је 

2002. године.  

На Економском факултету у Нишу предавала је предмете из 

научне области маркетинг: Маркетинг, Понашање потрошача, 

Маркетинг комуницирање, Релациони маркетинг, Маркетинг 

услуга и Стратегијски маркетинг. Била је ангажована за 

извођење наставе на дипломским академским студијама на Економском факултету у 

Београду, Пољопривредном факулету у Београду и Природно-математичком факултету у 

Нишу. 

Била је ментор 13 докторских дисертација и магистарских теза и члан у комисијама за 

одбрану на економским факултетима у Нишу, Београду, Крагујевцу, Суботици и 

Косовској Митровици.  

Самостално и у коауторству објавила је више уџбеника и монографија. Објавила је и око 

200 радова у часописима, тематским зборницима и зборницима са научних скупова у 

земљи и иностранству. 

У периоду 2000-2002. године била је продекан за науку Економског факултета у Нишу и 

члан Већа за друштвене науке Универзитета у Нишу. Била је председник Савета 

Економског факултета у Нишу у периоду 2009-2012. године.  

Била је члан Савета министра за заштиту потрошача, а у периоду 2007-2015. године, члан 

Матичног одбора за друштвене науке при Министарству за науку и технолошки развој 

Републике Србије. Била је дугогодишњи председник Српског удружења за маркетинг 

(Сема) и председник Градске организације потрошача – Ниш (ГОПН). 

Била је вишегодишњи уредник часописа Економске теме који издаје Економски факултет 

у Нишу и часописа Маркетинг кога издаје Српско удружење за маркетинг (СеМа) и 

Економски факултет у Београду. Била је редактор већег броја тематских зборника и 

зборника радова са научних скупова. Рецензирала је велики број уџбеника и монографија 

из области маркетинга и стратегијског менаџмента као и бројних радова који су штампани 

у часописима у Србији и иностранству.  

Била је руководилац и истраживач бројних пројеката које су финансирала ресорна 

министарства Владе Републике Србије, члан истраживачког тима који реализује 

међународни пројекат Европска мрежа предузетништва, руководилац, консултант и члан 

тимова у бројним пројектима за потребе привредних и непривредних организација и 

институција. 

 


