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E-mail: jestrovic@yahoo.com 

Владимир Јестровић 

10/2007–10/2014 Инжењер машинства 
 Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд 

8/2017–7/2018 Дипломирани инжењер машинства за организацију 
производње 
 Високо пословно техничка школа – Република Српска, Добој 

8/2018–3/2020 
 

 
 

Мастер економиста 
 Универзитет Мегатренд  – Факултет за пословне студије, Београд 

                    2020. (у току) Докторат– економске науке 
Универзитет пословних студија  –Факултет за пословне и финансијске студије, 
Бања Лука, Бања Лука 

ОБРАЗОВАЊЕ

РАДНО	ИСКУСТВО	

BITO Lagertechnik, Београд – Спољни сарадник  

Стоматолошка клиника C Dental Center, Београд – Менаџер клинике 

Golden Time 011 Beograd, Београд - Управник 

Info Media Group – B1 – Директор логистике 

Висока медицинска школа струковних студија  „Милутин Миланковић“, Београд - асистент 

 



 

БИБЛИОГРАФИЈА	

 
*( М33) Конференција „Стратешки менаџмент ризика и криза – спремност на будуће кризе“ 
Научни рад за зборник радова са конференције: 
‐Иновативни	приступ	у	комуникацији	менталног	здравља	
(Јелена Суботић Кривокапић, Душан Стојаковић, Вељко Голубовић, Владимир Јестровић, 
Татјана Јовановић) 
 
 *(М33) Compendium radova 2017-2020, е-монографија: Економски и финансијски изазови 
будућности у посттранзицијским земљама, (2021), Институт за финансије и макроекономску 
политику, Интернатионал полице организатион, Пословни и правни факултет, Универзитет 
МБ Београд: 
‐Функција	људских	ресурса	у	банкарском	пословању	
(Владимир Јестровић, Јована Глигић) 
‐Савремени	модели	менаџмента	јавне	управе	
(Драгана Трнавац, Владимир Јестровић) 
‐Глобална	здравствена	криза:	Човек	и	природа	у	економској	теорији	и	бизнис	пракси	
(Владимир Јестровић, Милош Тошић) 
 
 *(М53) Одрживи развој бр. 1/2022 
‐Улога	корпоративног	руковиђења	у	одрживом	развоју	(Бранислав Јованоцић, Владимир 
Јестровић) 
 
*(М44) Тематски зборник „Левач“, Крагујевац, децембар 2022 
‐Нека	искуства	у	организовању	заштите	од	епидемије	у	Србији	од	Књаза	Милоша	до	
данас	(Милош Тошић, Владимир Јестровић) 
	
* Први стручни-научни скуп са међународним учешћем „САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У 
ЗДРАВСТВЕНОЈ НЕЗИ, ФИЗИОТЕРАПИЈИ И МЕДИЦИНСКОЈ РАДИОЛОГИЈИ“ децембар 2022 
‐Улога	државе	у	здравствено‐економској	политици (Милош Тошић, Владимир Јестровић) 
‐Улога	и	значај	медицинске	сестре	у	савременом	систему	здравствене	заштите (Стефан 
Микић, Јасмина Радојловић, Слободан Цуботић, Тања Иланковић, Владимир Јестровић, Тамара 
Ристић) 
‐Здравствене	установе	и	односи	са	јавношћу (Јелена Суботић Кривокапић, Шћепан 
Синановић, Милена Ратковић, Владимир Јестровић) 



 

  

УЧЕШЋЕ	НА	ПРОЈЕКТИМА	

Пројекат  AHEAD  (Акција за здравље и једнакост:  решавање медицинских пустиња)  има  
за  циљ смањење  неједнакости  у  здрављу  решавањем  изазова  медицинских  пустиња  и  
медицинске дезертификације у Србији и Европи. Медицинске пустиње су изоловане или 
депопулацијске области са тако значајним  опадањем  броја  лекара  и  укупним  недостатком  
здравствене  радне  снаге  да  је пацијентима  онемогућена  доступност  здравствених  услуга  и  
повећавају  се  здравствене неједнакости у популацији, посебно међу рањивим групама. Наш 
циљ је да нађемо начин како да постигнемо бољи приступ здравственим услугама, посебно у 
областима са недостатком тих услуга  и  равноправнији  приступ  довољном  броју,  обучених  и  
мотивисаних  здравствених  радника, почевши од земаља укључених у пројекат: Италије, 
Молдавије,  Холандије, Румуније и Србије. Циљ нам  је  да  то  урадимо  на  финансијски  
најеконимичнији  начин  развојем  знања  које  подстиче (дигиталне)  иновације  у  пружању  
здравствених  услуга  и  примену  артиципативног  приступа  у креирању политике јавног 
здравља.   
  
Пројекат Pillars of Health (Стубови здравља) је савез организација са седиштем у ЕУ која 
жели да допринесе  равномерној  географској  расподели  здравствених  радника  широм  
Европе,  како  би  се осигурало  да  сви  њени  грађани  имају  једнак  приступ  здравственој  
заштити.  Водећа  партнерска организација  Вемос  (Холандија)  удружила  је  снаге  2021.  
године  са  Центром  за  здравствене политике и услуге (Румунија), Медијским едукативним 
центром (Србија) и ВУ Атхена (Холандија) како  би  идентификовала  начине  за  решавање  
негативних  ефеката  прекомерне  миграције  и  запошљавања здравствених радника. У 2022. 
години почели смо да сарађујемо и са партнерима у Немачкој и Француској. У 2023-24. години 
циљ нам је да заједно радимо на решењима унутар шире коалиције јоју стварамо и да утичемо на 
креаторе политике како би се они активно укључили у стварање услова за ублажавање 
негативних ефеката миграције и мобилности здравствених радника те на тај начин допринели 
снажној и одрживој здравственој заштити. 
	

ERasmus+	Trainers	‐	Training	Intercultural	Educators	and	Students	(2021)	

	

	



  

 

 

 

 

 

  

СЕРТИФИКОВАНЕ	ЕДУКАЦИЈЕ	

НЛП Практичарски – НЛП Градионица здравља 
Кампстер сертификати:  
-Асертивна комуникација 
-Социјално предузетништво 
-Менаџмент времена 
-Социјално предузетништво 
-Саветник за фриленс пословање 
-Технике преговарања и продаје 


