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    На основу члана 122. Статута Економског факултета у Нишу („Билтен 
Факултета“ бр. 182/2011), Веће за мастер студије Факултета  на VI седници 
одржаној 30.05.2013. године донело је 

О Д Л У К У  
о одређивању испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис 

на мастер академске студије Економског факултета у Нишу школске 
2013/2014. године 

 
I 
 

 Одређују се испитивачи за полагање пријемног испита кандидата за упис 
на мастер академске студије Економског факултета у Нишу школске 2013/2014. 
године и то:  

1. Др Наташа Голубовић, редовни професор и др Драгослав Китановић, 
редовни професор, за предмет Основи економије, 

2. Др Бранислав Митровић, редовни професор и др Зоран Стефановић, 
доцент, за предмет Економске доктрине, 

3. Др Бобан Стојановић, редовни професор и др Снежана Радукић, доцент, 
за предмет Микроекономија, 

4. Др Слободан Цветановић, редовни професор и др Игор Младеновић, 
доцент, за предмет Економија капитала и финансирање развоја, 

5. Др Јован Крстић, редовни професор, за предмет Финансијско 
рачуноводство, 

6. Др Благоје Новићевић, редовни професор, за предмет Управљачко 
рачуноводство, 

7. Др Милорад Стојилковић, ванредни професор, за предмет Теорија и 
анализа биланса, 

8. Др Евица Петровић, редовни професор, за предмет Пословне финансије, 
9. Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, ванредни професор и др Марина 

Ђорђевић, доцент, за предмет Монетарна економија, 
10. Др Борко Крстић, редовни професор и др Срђан Маринковић, ванредни 

професор, за предмет Финансијски систем и финансијске институције, 
11. Др Срђан Маринковић, ванредни професор, за предмет Финансијска 

тржишта, 
12. Др Сретен Ћузовић, редовни професор, и др Светлана Соколов-

Младеновић, доцент, за предмет Трговински менаџмент, 
13. Др Владислав Марјановић, доцент, и др Марија Петровић-Ранђеловић, 

доцент,  за предмет Национална економија, 
14. Др Борко Крстић, редовни професор, и др Срђан Маринковић, ванредни 

професор, за предмет Банкарски менаџмент, 
15. Др Милан Спасојевић, редовни професор, и др Вукашин Шушић, 

ванредни професор за предмет Економска географија, 



16. Др Зоран Аранђеловић, редовни професор, и др Марија Петровић-
Ранђеловић, доцент, за предмет Економска политика, 

17. Др Живорад Глигоријевић, редовни професор, за предмет Економика 
туризма, 

18. Др Снежана Ђекић, редовни професор, и др Соња Јовановић, доцент, за 
предмет Менаџмент у туризму, 

19. Др Ивана Симић, редовни професор за предмет Основи менаџмента, 
20. Др Сузана Стефановић, ванредни професор за предмет Планирање и 

политика предузећа, 
21. Др Надица Фигар, редовни професор, за предмет Управљање ресурсима 

предузећа, 
22. Др Весна Секулић, ванредни професор, за предмет Анализа пословних 

перформанси 
23. Др Сузана Ђукић, ванредни професор, за предмет Маркетинг, 
24. Др Нада Барац, редовни професор, за предмет Стратегијски менаџмент 

логистике. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 4. Правиника о упису студената на мастер академске студије 
Економског факултета у Нишу предвиђено је да се пријемни испит за упис на 
мастер академске студије полаже из два од понуђена четири предмета од значаја 
за модул који се уписује. 

 На предлог катедара, Веће за мастер студије је донело одлуку о 
одређивању испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на 
мастер академске студије школске 2013/2014. године. 

 

II 
  

 Одлуку доставити: испитивачима, продекану за наставу, Служби за 
мастер и докторске студије, Служби за опште послове и архиви Факултета. 

 Поука о правном леку: Незадовољна страна има право да у року од 8 
дана поднесе захтев Наставно-научном већу Факултета за преиспитивање ове 
одлуке. 

 

                                                                                                                                                

                                                                          

                                                                    ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА 

                                                                           ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ, 

 

                                                                     Доц. др Владислав Марјановић 


