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НАУЧНО-СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ДРУШТВЕНО-

ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У 

НИШУ 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

У НИШУ 

 

 

Одлуком Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу 

НСВ број 8/18-01-007/18-031 од 21.09.2018. године, именовани смо за чланове Комисије за 

писање извештаја о пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника у звање ванредни 

професор или редовни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије (предмети: Теорија и анализа биланса, Ревизија и Ревизија јавног сектора) на 

Економском факултету у Нишу.  

На основу увида у приложени конкурсни материјал, у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Економског факултета у Нишу, 

Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 

у Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу, 

подносимо следећи  

 

  

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс, објављен у дневном листу “Народне новине”, 19.09.2018. године, 

за избор наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Теорија и анализа биланса, Ревизија 

и Ревизија јавног сектора) пријавио се један кандидат – др Љиљана Бонић, ванредни професор 

Економског факултета у Нишу. 

Комисија је констатовала да је др Љиљана Бонић уз пријаву, приложила све неопходне 

документе тражене конкурсом, у складу са законским и статутарним условима и да су се 

стекли сви услови за преглед и оцену поднетих докумената.  

 

1. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

 

Љиљана Бонић је рођена 4.12.1965. године у Нишу. У родном месту завршила је основну 

школу са Вуковом дипломом, као и средњу економску школу са дипломом Светозар Марковић. 

Затим уписује Економски факултет у Нишу, на коме је дипломирала 1989. године са просечном 

оценом 8,00. 

Последипломске студије, смер Финансијско-рачуноводствена анализа, завршила је на 

Економском факултету у Београду са просечном оценом 10,00. Магистарску тезу под називом 

"Домети законског регулисања консолидовања финансијских извештаја", под менторством 

проф. др Кате Шкарић-Јовановић, одбранила је 1998. године и стекла звање магистра 

економских наука. 

По одлуци Изборног већа Економског факултета у Нишу бр. 04-1759 од 7.11.1990. 

изабрана је за асистента приправника на предмету Организација рачуноводства. На том 

предмету је изводила вежбе школске 1991/92 године. Привремено је распоређена на предмет 

Књиговодство одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу бр. 04-965 од 

25.6.1992. године, на коме је изводила вежбе до школске 1993/94 године. На предмет Анализа 

пословања распоређена је по одлуци Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу бр. 

04-627 од 28.6.1993. године, на коме је изводила вежбе почев од 1993. године до 1999. године. 

По одлуци Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 01-146 од 29.1.1999. 

године изабрана је за асистента на предмету Теорија и анализа биланса. На овом предмету још 

од 1995. године заједно са предметним наставником ради и на осавремењавању наставе и 
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вежби одржавањем одређеног фонда часова у рачунарској учионици, где ради са студентима 

финансијску анализу помоћу рачунара. Почев од школске 2003/04 године редовно учествује у 

извођењу вежби и консултација на предмету Ревизија.  

Докторску дисертацију под називом "Финансијска анализа у функцији максимизације 

вредности капитала власника" одбранила је новембра 2008. године на Економском факултету у 

Нишу, под менторством проф. др Милорада Стојилковића.  

У звање доцент за ужу научну област изабрана је одлуком НСВ бр. 8/18-01-003/09-008 

Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке од 19.3.2009. године за предмете 

Теорија и анализа биланса и Ревизија. По акредитацији од 2013. године распоређена је за 

обављање наставе на мастер студијама на предмету Ревизија јавног сектора. У звање ванредни 

професор за ужу научу област изабрана је одлуком Научно-стручног већа за друштвене и 

хуманистичке науке број 8/18-01-002/14-004 од 31.03.2014. године за предмете Теорија и 

анализа биланса, Ревизија и Ревизија јавног сектора.  

У току досадашње универзитетске каријере објавила је две монографије националног 

значаја (коауторске) и преко шездесет радова у домаћим и међународним научним часописима, 

тематским зборницима и монографијама међународног и националног значаја, као и у 

зборницима са домаћих и међународних конференција на којима је активно учествовала и 

презентовала радове.  

Учествовала је као ментор или члан комисије у одбрани више десетина дипломских 

радова. Именована је за ментора два одбрањена магистарска рада („Допринос државне ревизије 

развојној функцији фискалне политике“ кандидата Иване Столић и „Улога и значај 

финансијске анализе у управљању пословним успехом савременог предузећа“ кандидата 

Драгана Горчића). Била је ментор при изради 12 мастер радова, као и члан 15 комисија за 

оцену и одбрану мастер радова. Такође, била је ментор је у вођењу два одбрањена доктората 

(„Додата економска вредност у функцији утврђивања компензационих система у предузећу“ 

кандидата Маје Илић-Пуповац и „Ревизија финансијских извештаја у условима примене 

рачуноводства фер вредности“ кандидата Бојана Рупића), ментор на одбрани првог 

докторандског колоквијума на докторским студијама кандидата Сање Влаовић-Беговић. 

Учествовала је као члан у 2 комисије за одбрану докторске дисертације (кандидатима Милици 

Ђорђевић, под називом „Интерна ревизија у функцији унапређења корпоративног управљања“ 

и Душану Саковић, под називом „Аналитички показатељи хомогене групе ентитета као 

детерминанта модела тржишних мултипликатора за вредновање предузећа“). 

Активно је учествовала је на националним пројектима: на пројекту Министарства за 

науку, технологије и развој Републике Србије, бр. 1908 – „Остваривање димензија управљања 

предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације” (2001-2005), као и на три 

интерна пројекта чији је носилац Економски факултет у Нишу под називом „Наука и светска 

економска криза” (2009-2012), „Антикризне политике и посткризни процеси: изазови 

економске науке” (2013-2015) и „Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије“ 

(од 2016). Учествовала је и на два међународна пројекта чији је носилац ЕУ: “Improving 

competitiveness of Serbian SMEs trough implementation of integrated services focused on innovative 

capacities, productivity and internationalization – EEN Srbija” (2017-2018) и “To BOND 

entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula 

enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating 

employment of young people” (2017-2018). 

Била је ангажована и у раду стручних органа и комисија факултета као: члан Комисије за 

упис нових студената, члан Комисије за научни рад и сарадњу са институцијама у земљи и 

иностранству, члан Научног већа Института, члан Већа за мастер студије Економског 

факултета, члан Савета Економског факултета и др. 

Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије (СРРС-а) и Удружења интерних ревизора 

Србије (УИРС-а). 

Рецензент је четитри монографије од националног значаја, већег броја радова за 

националне часописе, као и публикација које издаје Економски факултет из Ниша поводом 

међународних конференција и научних пројеката. 

  



 

3 

 

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ 

 

Укупне резултате научно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње др Љиљане 

Бонић чине: 

- магистарска теза, 

- докторска дисертација, 

- 2 монографије националног значаја (коауторске), 

- 63 научна и стручна рада, 33 пре последњег избора и 30 након избора у звање 

ванредног професора, који су саопштени на научним скуповима и публиковани у 

одговарајућим зборницима радова, часописима и монографијама. 

Радови су разврстани у две групе, у зависности од тога да ли су објављени пре или после 

избора у звање ванредни професор.  

 

Радови објављени до избора у звање ванредни професор 
 

1) Јавно брањени радови: 

1. "Домети законског регулисања консолидовања финансијских извештаја", магистарска теза, Економски 

факултет Београд, 1998,184 стр. (Р82, М72) 

2. "Финансијска анализа у функцији максимизације вредности капитала власника", докторска дисертација, 

Економски факултет Ниш, 2008,353 стр. (Р81, М71) 

 

2) Монографија: 

Крстић, Б., Бонић, Љ., „Управљање вредношћу за власнике предузећа“, Економски факултет Ниш, 2013, 220. 

стр. (Р13, М42) 

3) Радови објављени у часописима и зборницима радова: 

1. Систем за подршку финансијском одлучивању заснован на фнансијској анализи, реферат на међународној 

конференцији - Привредни инжењеринг и животна средина, Факултет заштите на раду, Ниш, 1995., (коаутор 

Спасоје Цветковић); стр. I15-1 - I15-5.(Р54,М33) 

2. Управљање оздрављењем предузећа, реферат на Међународном научном скупу Менаџмент у привредама у 

транзицији, Економски факултет, Ниш, 1999., стр. 437-450.(Р54, М33) 

3. Развој нормативне основе консолидовања финансијских извештаја код нас, реферат поднет на XV 

научном саветовању - Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет, Ниш, 2000., стр. 250-259. 

(Р65, М63) 

4. Анализа финансијске ситуације у функцији управљања предузећима у условима тржишне привреде, 

Рачуноводство 7-8/2002, СРРС, Београд, стр. 53-59. (Р62, М52) 

5. Стратешка анализа пословне добити у функцији процене успешности примењене стратегије, реферат 

на научном скупу -  Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и 

глобализације, Економске теме 6/2002, Економски факултет, Ниш, стр. 75-86. (Р65, ММ63) 

6. Домети у развоју и примени индикатора успешности пословања, Рачуноводство 12/2002, СРРС, Београд, 

стр. 32-38. (Р62, М52) 

7. Консолидовани финансијски извештаји према Међународним рачуноводственим стандардима, 

Економика 6/2002, Економски факултет, Ниш,(коаутор Милорад Стојилковић), стр. 26-34. (Р62,52) 

8. Управљање предузећем у циљу стварања вредности за власнике (акционаре), Економске теме 5/2003, 

Економски факултет, Ниш, стр. 85-98. (Р62,М52) 

9. Кључне мере перформанси значајне за власнике, Рачуноводство 5-6/2004, СРРС, Београд, стр. 27-34. (Р62, 

M52) 

10. Афирмација и основни постулати пословног извештавања, Економске теме 5/2004, Економски факултет, 

Ниш, стр. 157-172. (Р62, М52) 

11. Извештавање о интелектуалном капиталу и нефинансијским перформансама - захтев модерног 

бизниса, Економске теме 5/2005, Економски факултет, Ниш, (Бојан Крстић), стр. 209-218. (Р62, М52) 

12. Имплементација Balanced Scorecard модела у малим и средњим предузећима, Економске теме 4-5/2006, 

Економски факултет, Ниш, (коаутор Бојан Крстић на пројекту бр.149052 - Развијање конкурентске предности 

предузећа у Србији у условима европских интеграција ), стр. 47-56. (Р62, М52) 

13. Мерење успешности пословања засновано на cash flow концепту, Рачуноводство 1-2/2007, СРРС, Београд, 

(коаутор Бојан Крстић), стр. 53-64. (Р62, М52) 
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14. Ревизија и квалитет финансијског извештавања – домети и перпсективе развоја, XL Симпозијум – 40 

година рачуноводства и пословних финансија – домети и перспективе, Златибор, СРРС, 2009., (коаутор 

Милорад Стојилковић), стр. 146-179. (Р65, М63) 

15. Балансна карта као уравнотежен систем мера перформанси применљив у управљању предузећа, XIV 

Интернационални научни скуп – Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском 

менаџменту, Суботица – Палић, 2009. (Р54, М33) 

16. Busines performance management under the terms of crisis, Challengs Of The World Economic Crisis, Faculty of 

Economics, Niš, (коаутор Бојан Крстић), 2009., стр. 381-394. (Р65, М33) 

17. Интернационализација финансијског извештавања, Хармонизација привредно - системских решења 

Републике Србије са Европском Унијом, Економски факултет Ниш, 2009., стр. 271-284. (Р23, M 45) 

18. Обрачун трошкова и управљање засновано на активностима у функцији стварања вредности за 

власнике, Економске теме 3/2009, Економски факултет Ниш, (коаутор Љиља Антић), стр. 57- 72. (Р61, М51) 

19. Affirmation Internal Auditing in Corporate Management (коаутор Милицa Ђорђевић), 2nd Balkans and Middle 

East Countries Conference on Auditing and Accounting History, MUFAD (Association of Accounting and Finance 

Academicians), Istanbul, 2010, стр. 351-373. (Р21, М14) 

20. Стратегијске опције за стицање конкурентске предности у функцији максимизације вредности за 

власнике, ICDQM 2010 – Dependability and Quality Management, Зборник радова, Београд, стр. 750-757. 

(Р54,М33) 

21. Reporting of Supreme Audit Institution (SAI) as a Determinant of Fiscal Policy Developing Function (коаутор 

Игор Младеновић), The Economies of the Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, Cambridge 

Scholars Publishing, 2011., str. 324-341. (Р21, М14) 

22. Комплементарност управљања заснованог на вредности и балансне карте перформанси у функцији 

стратегијске контроле (коаутор Бојан Крстић), ТЕМЕ часопис за друштвене науке 2/2011, 587-602. (Р52, 

M24) 

23. Извештавање државне ревизије као инструмент праћења и контроле фискалне политике, 42 

СИМПОЗИЈУМ Квалитет финансијског извештавања – изазови, перспективе и ограничења, 330-358. 2011 

(Р65, М63) 

24. Страна улагања као детерминанта стабилног привредног раста и развоја у Србији (коаутор Небојшa 

Станковић), Економске теме 3/2011, 467-481. (Р61, М51) 

25. Конкурентска предност предузећа као покретачка снага процеса креирања вредности за власнике 

(коаутор Бојан Крстић), Зборник радова на пројекту „Унапређење конкурентске предности јавног и 

приватног сектора умрежавањем кoмпетенција у процесу европских интеграција Србије“, Економски 

факултет Ниш, 415-433. (Р23, М44) 

26. Улога ревизије финансијских извештаја у откривању и превазилажењу кризног стања у предузећу, 

Зборник радова на пројекту „Наука и светска економска криза“, Економски факултет Ниш, 407-414. (Р23, 

М45) 

27. Regional Development Convergence – Theoretical  Review (коаутори Слободан Цветановић и Игором 

Младеновић), IV Међународна мултидисциплинарна научно-стручна конференција EUROBREND, TQM 

CENTAR Зрењанин, 2011. (Р54, М33) 

28. Potential of Internal Auditing in Enterprise Risk Management (коаутор Милица Ђорђевић), Facta universitatis - 

series: Economics and Organization, vol. 9, br. 1, 123-137. 2012 (Р62, М53) 

29. Сегментација тржишта – полазна основа за учешће на глобалном тржишту, ICDQM 2012 Зборник 

радова – Управљање квалитетом и поузданошћу, Београд, 577-582. (Р54,М33) 

30. Јавни сектор и потреба за извештавањем државне ревизије у условима економске кризе, Зборник радова 

– Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, 2012., 405-412. (Р23, M 45) 

31. Контрола квалитета и јавни надзор екстерне ревизије (коаутор Милица Ђорђевић), Економске теме, бр. 

2, 2013., стр. 335-353. (Р62, М51) 

32. Контрола квалитета ревизије, ICDQM 2013 Зборник радова – Управљање квалитетом и поузданошћу, 

Београд, 94-105. (Р54,М33) 

33. Извештавање о ограниченом прегледу Извештаја о одрживом развоју, (коаутор Маја Стојановић), 

Рчуноводство, бр.  7-8/2013, СРРС Београд, 51-60. (Р62, М52) 

 

 

Радови објављени након избора у звање ванредни професор 

 

1) Монографија: 

Крстић, Б., Бонић Љ. (2017) Пословна анализа и контрола – инструменти унапређења конкурентности 

предузећа, Економски факултет, Ниш, стр.371, ISBN 978-86-6139-149-1 COBISS.SR-ID 257801740 (М42) 
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2) Радови објављени у часописима и зборницима радова: 

 

1. Бонић, Љ. (2014) Конкурентска предност као детерминанта креирања вредности за власнике, Зборник 

са 45. СИМПОЗИЈУМА СРРС – Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора, Златибор, стр. 322-

343, ISBN 978-86-475-0157-9, COBISS.SR-ID 207270156 (M 63) 

2. Бонић, Љ. (2014) TQM i JIT – актуелни модели управљања у савременим условима пословања, Зборник 

радова – 17. Међународна конференција - Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2014,  

Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, стр. 146-153, ISBN 978-86-85355-

16-4, COBISS.SR-ID 207635724, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(062) 62(082) (М33) 

3. Bonić, Lj., Jakšić, D., Mijić, K. (2014) Developing bonus plans for managers in order to maximize value for 

owners, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 11, No 4, стр. 337-352, UDC 005.88, 

ISSN0354-4699 (Print), SSN2406-050X (Online)  

 http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/615/623  (М51) 

4. Бонић, Љ., Крстић Б. (2015) Хармонизација рачуноводствене регулативе у Републици Србији са 

актуелном регулативом Европске Уније, Зборник радова –Антикризне политике и посткризни процеси: 

Изазови економске науке, Економски факултет, Ниш, стр. 619-636, ISBN 978-86-6139-095-1, COBISS.SR-ID 

214591244 (M 45) 

5. Бонић Љ., Ђорђевић, М. (2015) Balanced Scorecard у повезивању стратегије за креирање вредности за 

власнике са буџетом, Зборник радова – 18. Међународна конференција - Управљање квалитетом и 

поузданошћу ICDQM 2015, Пријевор, стр. 103-109, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS.SR-ID 215642124, CIP 

005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (M 33) 

6. Ђукић, Т., Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2015) Условљеност квалитета интерне ревизије стратегијским 

усмеравањем њених активности, Зборник радова – 18. Међународна конференција - Управљање 

квалитетом и поузданошћу ICDQM 2015, Пријевор, стр. 185-191, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS.SR-ID 

215642124, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082)  (M 33) 

7. Bonić, Lj., Mijić, K., Jakšić, D. (2015)  Prospects for survival and development of audit firms through integration 

into audit networks, TEME, г. XXXIX, бр. 2, стр. 409-423, Print ISSN: 0353-7919 

Online ISSN: 1820-7804, UDK 338.48(497.11), COBISS.SR-ID 559631   

 http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/37/5 (M 24) 

8. Рупић, Б., Бонић, Љ. (2015) Специфичности концепта фер вредности у финансијском извештавању,  

Економске теме 1/2015, стр. 123-145, ISSN: 0353-8648 (Штампано издање), ISSN: 2217-3668 (Online издање), 

http://економске-теме.срб/pdf/et20151_08.pdf (М 51) 

9. Bonić, Lj., Krstić, B., Ilić-Pupovac, M., Janković.Milić, V. (2015) Shareholder value – based compensations form 

managers: The case study of Serbia, Thematic collection of papers Improving the efficiency and competitiveness of 

enterprises and national economies, str. 133-150, ISBN: 978-86-6139-100-2, CIP 338.339,137.2(082) 658(082) (M 

14) 

10. Крстић, Б., Бонић, Љ. (2016) Максимирање вредности за акционаре и друштвено одговорно пословање, 

Зборник радова –Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке, Економски 

факултет, Ниш, стр. 361-379, ISBN 978-86-6139-114-9, COBISS.SR-ID 221294092 (М45) 

11. Бонић, Љ. (2016) Програмско буџетирање у Републици Србији, Зборник радова - Конкурентност и 

одрживи развој привреде Републике Србије, Економски факултет, Ниш, стр. 615-634, (M45) ISBN 978-86-

6139-125-5, COBISS.SR-ID 225616140 (M45) 

12. Бонић, Љ. (2016) Домети и перспективе интерног надзора у јавном сектору у Републици Србији, 

Зборник са 47. СИМПОЗИЈУМА СРРС – Импликације финансијског извештавања на економску активност у 

Републици Србији, Златибор, стр. 295-317, Yu ISSN 1450- 6114, ISSN 0023-2394, ISSN 1450-6114, 

COBIS.SR-ID 139739399, UDK 657 (М63) 

13. Станковић, Н., Бонић, Љ. (2016) Утицај страних директних инвестиција на одрживи привредни развој, 

Зборник са XXI Научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 

Економски факултет, Ниш, стр. 271-285, ISBN 978-86-6139-122-4, COBISS.SR-ID 224107276, CIP 332.1(4-

12)(082) 314(4-12) (082)(М33) 

14. Бонић, Љ., Крстић, Б. (2016) MBNQA I EQA modeli agregatnog merenja poslovnih performansi, Зборник 

радова - 19. Међународна конференција – Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2016, Пријевор, 

стр. 146-151, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) 

(M33) 

15. Бонић, Љ., Стојковић-Крстић, Н., Антић, А. (2016) Ревизија перформанси као кључни сегмент државне 

ревизије, Зборник радова - 19. Међународна конференција – Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 

2016, Пријевор, стр. 348-353, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052, CIP 005.6(082) 

005.6:658.58(082) 62(082)  (M33)   

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/615/623
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/37/5
http://економске-теме.срб/pdf/et20151_08.pdf
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16. Krstić, B., Bonić, Lj. (2016) EIC: A New Tool for Intellectual Capital Performance Measurement, Prague 

Economic Papers, Vol. 25, No. 6, DOI: 10.18267/j.pep. 586, Accepted: 17 December 2015, Published: 20 May 2016, 

pp. 723-741, ISSN 1210-0455 (print), ISSN 2336-730X (online) https://www.vse.cz/pep/586?lang=en Impact Factor 

is 0.825 (M23) 

17. Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2016) Домети ревизије јавних набавки у Републици Србији у процесу 

придруживања ЕУ, Зборник радова са XI Конгреса рачуновођа и ревизора Црне Горе: Перспективе 

рачуноводства и ревизије пред улазак у ЕУ, Бечићић, стр. 20-43, ISSN 978-9940-9399-6-0, COBISS.CG-ID 

31572240 (М 33) 

18. Bonić, Lj., Đorđević, M. (2017) Тhe public internal control systems in the ЕU member states and the Balkan 

countries, Globalization challenges and social-economic environment of the EU, Faculty of Business and 

Management Sciences, Novo mesto, стр. 85-94,  ISBN 978-961-6770-37-8 (М33) 

19. Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) XBRL – језик дигитализованог финансијског извештавања, 22th 

International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 

Faculty of Economics Subotica, стр. 593-600, ISBN 978-86-7233-362-6, (М33) 

20. Ђукић, Т., Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) Корпоративна регулатива као фактор јачања позиције 

интерне ревизије у урпављању предузећем, Зборник радова - 20. Међународна конференција -  Управљање 

квалитетом и поузданошћу ICDQM-2017,  Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, 

Пријевор, стр. 353-359., ISBN 978-86-86355-33-1, COBISS.SR-ID 240580876, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 

62(082) (М33) 

21. Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) Kaizen - lean алати за решавање проблема прекомерне производње, 

Зборник радова - 20. Међународна конференција - Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2017,  

Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, стр. 353-359., ISBN 978-86-86355-

33-1, COBISS.SR-ID 240580876, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (М33) 

22. Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) Развој интегралног приступа у државној ревизији у функцији 

рационалног трошења јавних средстава, Зборник радова са XXII научног скупа - Регионални развој и 

демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, стр. 617-621., ISBN 978-86-6139-

092-0, COBISS.SR-ID 237163788 (М33) 

23. Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) Координација и кооперација интерне и екстерне ревизије у јавном 

сектору у функцији ефикаснијег управљања јавним средствима, Зборник радова са XII Конгреса 

рачуновођа и ревизора Црне Горе: Рачуноводство и ревизија као фактор унапређења успешности пословања, 

Бечићић, стр. 30-48, ISBN 978-9940-9399-7-7, COBISS.CG.ID 34072336 (М33) 

24. Бонић Љ. (2017) Анализа консолидованих финансијских извештаја, Тематски зборник радова: 

Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Економски факултет Универзитета у Нишу, 

стр. 635-651, ISBN 978-86-6139-144-6, COBISS.SR-ID 248033804 (М45) 

25. Bonić, Lj., Stojilković, M. (2017) Strengthening of the regulatory framework aimed at financial stability and 

prevention of big banking scandals,  ТЕМЕ, часопис за друштвене науке, Vol. XLI, No 4, стр. 839-853, Print 

ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, DOI: 10.22190/TEME1704839B, UDK 336.71:338.124.4 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/338/242 (M 24) 

26. Bonić, Lj, Jakšić, D., Mijić, K. (2018) Tendencies in development of external and internal audit in the public sector, 

Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 15, No 1, pp. 057-072, DOI: 

10.22190/FUEO1801057B, UDC 657.6:351.076(4 - 672EU+497), ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X 

(Online), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/3370/2216 (M 51) 

27. Бонић, Љ., Крстић, Б. (2018) Форензичка ревизија у функцији превенције и откривања превара, Зборник 

радова - 21. Међународна конференција - Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2018,  

Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, стр.196-201, ISBN 978-86-86355-

36-2, COBISS.SR-ID 264686348, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082),  (М33) 

28. Prihvaćen: Đorđevićl, M., Radović, O., Bonić, Lj. (2018) Potencijali za primenu cloud tehnologije u računovodstvu, 

Ekonomika (M51) (потврда одговорног уредника часописа) 

29. Прихваћен: Бонић, Љ. Ђорђевић, М. (2018) Интерна ревизија у јавним предузећима у Републици Србији, 

Зборник радова са XIIИ Конгреса рачуновођа и ревизора Црне Горе: Рачуноводство и ревизорска професија 

будућности: Поверење – Интегритет – Транспарентност, (M 33) 

30. Бонић, Љ. (2018) Итерне и менаджмент контроле као инструмент унапређења корпоративног 

управљања, Тематски зборник радова: Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, 

Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 581-600. (М45) 

 

 

 

 

 

 

https://www.vse.cz/pep/586?lang=en
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/338
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/338
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/338/242
https://doi.org/10.22190/FUEO1801057B
https://doi.org/10.22190/FUEO1801057B
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/3370/2216
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3. АНАЛИЗА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 

  

Радови које је кандидаткиња објавила до избора у звање ванредни професор анализирани 

су у извештајима приликом ранијих избора. Комисија у овом Извештају анализира 

најзначајније радове кандидаткиње, објављене након последњег избора.  

 

 Крстић, Б., Бонић Љ. (2017) Пословна анализа и контрола – инструменти унапређења 

конкурентности предузећа,  Економски факултет, Ниш, стр.371 (монографија) 
 

Монографија је резултат дугогодишњег проучавања аутора о процесу управљања 

перформансама у савременим предузећима. Јединственост ове студије се управо огледа у савременом 

приступу управљању перформансама и целовитом сагледавању пословне анализе и контроле као 

значајних фаза управљачког процеса и својеврсне подршке менаџменту предузећа у постизању и 

одржавању конкурентске предности предузећа у динамичном окружењу. Обим монографије је 371 

страна, од чега је последњих 10 посвећено коришћеним библиографским јединицима. Структуру ове 

књиге чине четрнаест глава, које су међусобно логично повезане у јединствену целину. Препознајући 

значај активности анализе и контроле и њихових елемената за темељно и објективно праћење ефеката 

пословања предузећа, аутори компетентно, квалитетно и свеобухватно сагледавају важност и 

разноврсност аспеката пословне анализе и пословне контроле у јачању конкурентских способности 

тржишно оријентисаног предузећа.  

Аутори се у првој глави монографије „Конкурентност предузећа“ баве концептом 

конкурентности и конкурентске предности на нивоу предузећа, као и сагледавањем односа између 

појединих управљачких процеса у предузећу и процеса унапређења његове конкурентности. 

 Следећих девет глава је посвећено комплексној проблематици која третира методолошке, 

теоријске и практичне аспекте пословне анализе. Друга глава „Теоријско-методолошке основе 

пословне анализе у функцији унапређења конкурентности предузећа“ посвећена је концептуалним 

основама, принципима, методама, приступима, нивоима и димензијама пословне анализе, са посебним 

акцентом на идентификовање сегмената пословне анализе који се разматрају у наредним главама. 

„Анализа стратегијских перформанси предузећа“, као сегмент пословне анализе, бави се интерном 

стратегијском анализом, која подразумева анализу ресурса, способности и кључних компетентности 

предузећа, као и екстерном стратегијском анализом, која акцентира анализу окружења у коме 

предузеће послује, јер карактеристике и елементи окружења генеришу прилике и могућности, али и 

ограничења и претње по конкурентску позицију и успех у конкурисању на тржишту. Наредне две главе 

„Концептуалне основе анализе финансијских извештаја - финансијске анализе“ и „Методолошки 

аспекти анализе финансијских извештаја – финансијске анализе“ баве се концептуалним основама 

финансијске анализе у функцији реалног сагледавања и унапређења имовинског, финансијског и 

приносног положаја предузећа. Глава шест „Анализа перформанси расхода“, глава седам „Анализа 

перформанси резултата“ и глава осам „Анализа перформанси ефикасности“ пружају детаљну 

методологију и инструменте анализе пословног успеха предузећа у функцији постизања конкурентске 

предности у динамичним условима пословања. „Анализа перформанси пословних функција“ бави се 

анализом перформанси основних пословних функција у предузећу које су од изузетног значаја за 

остваривање конкурентске предности предузећа. Наредна десета и уједно последња глава у сегменту 

пословне анализе „Анализа перформанси пројекта“ развија пројектни приступ управљању 

комплексним процесима и активностима предузећа. Осмишљен, плански и организационо-управљачки 

начин решавања специфичних проблемских ситуација и реализовања трајних или тренутних циљева 

може да обезбеди оптималну ефикасност пројеката, а тиме и допринесе укупној пословној успешности 

и конкурентности предузећа као економског система. 

Последње четири главе монографије постављају концептуални оквир пословне контроле и 

разматрају практичне проблеме везане за интерни и екстерни наџор у предузећима у приватном и 

јавном сектору. Једанаеста глава „Концептуални оквир контроле као инструмента менаџмента за 

унапређење конкурентости предузећа“ детерминише елементе контроле и разматра оперативну, 

менаџмент и стратегијску контролу у циљу праћења активности како би се обезбедило да се оне изврше 

по плану и да се, евентуално, отклоне све значајније девијације на путу остваривања конкурентске 

предности предузећа. Наредне две главе „Интерни надзор у предузећима приватног сектора у 
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функцији унапређења њиховог пословања“ и „Екстерни надзор над предузећима приватног сектора у 

функцији унапређења њиховог пословања“ баве се практичним питањима интерног надзора (интерне 

контроле, менаџмент контроле, контролинг функције, интерне ревизије) и питањима екстерног надзора 

(екстерне ревизије, неких нових активности форензичке ревизије и инспекције) у функцији унапређења 

пословања предузећа у приватном сектору. Последња четрнаеста глава „Надзор над предузећима 

јавног сектора у функцији унапређења њиховог пословања“ посвећена је специфичним питањима 

интерног и екстерног надзора над јавним предузећима која су у потпуном или већинском власништву 

државе у стратешким привредним делатностима, са циљем да се истакну могућности њиховог 

деловања у правцу унапређења пословања ових предузећа. 

У презентовању ове изузетно сложене, обимне и, пре свега, актуелне материје, аутори су 

користили како домаћу тако и страну литературу, али такође и сопствена искуства, истраживања, 

ставове и идеје. Презентирана проблематика у овом монографском делу обрађена је на разумљив, 

концизан и научно и стручно прихватљив начин. Стил писања је на нивоу високог научног разматрања 

и приказа третираних проблема савременог приступа пословној анализи и пословној контроли и 

њиховом значају за унапређење конкурентности тржишно оријентисаног предузећа. Текст је обогаћен 

великим бројем слика, шематских приказа и графичких илустрација кроз које се поједностављује оно 

што се у тексту разматра и објашњава. Заузимање сопствених ставова аутора, њихово јасно истицање, 

аргументовање и коректно и објективно закључивање представља посебну вредност ове монографије. 

Њену научну валидност увећава и екстензивни и јасан приступ предностима, недостацима, 

потенцијалним проблемима и изазовима примене пословне анализе и пословне контроле у правцу 

унапређења конкуретности предузећа.  

Књига „Пословна анализа и контрола – инструменти унапређења конкурентности предузећа“ 

има елементе и монографског и уџбеничког карактера. Као таква, може корисно послужити целокупној 

научној и стручној јавности која исказује интересовање за детаљно проучавање и разумевање пословне 

анализе и контроле. Такође, ова монографија може послужити као користан алат студентима за 

стицање и примену знања из области пословне анализе и контроле на свим нивоима студија, посебно на 

мастер и докторским студијама. Посебну вредност, такође, може имати за запослене у приватном и 

јавном сектору, који се у пракси баве пословима управљања, анализе, контроле и других видова 

надзора пословних активности. Утемељена на бројној референтној страној и домаћој литератури, ова 

књига има оригинални приступ у обради проблематике пословне анализе и пословне контроле као 

инструмента унапређења конкурентности предузећа, што је чини значајном и за научну јавност на 

националном нивоу. 

 

 Бонић, Љ. (2014) Конкурентска предност као детерминанта креирања вредности за власнике, 

Зборник са 45. СИМПОЗИЈУМА СРРС – Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора, 

Златибор, стр. 322-343. 

 

Аутор у раду полази од максимирања вредности за власнике, што подразумева да предузеће 

мора да буде боље од других предузећа на тржишту, односно да оствари конкурентску предност у 

односу на друга предузећа. Вредност за власнике се ствара у процесу инвестирања средстава кроз 

пословне активности, када се готовином генерисаном из тих активности остварује cash flow на 

ангажована средства већи од цене ангажованог капитала, која одражава трошкове финансирања 

пословања. Како би менаџмент креирао вредност за власнике мора да сагледа како снаге које 

омогућавају конкурентску предност на тржишту дугорочно утичу на финансијске перформансе и 

новостворену вредност. 

У циљу максимизације вредности менаџери треба да, пре свега, сагледају детерминанте 

(покретачке снаге и изворе) перформансе вредности за власнике. На основу тога могу да унапреде 

стратегијску и конкурентску позицију предузећа, као и да развију стратегију која ће креирати већу 

вредност за власнике током времена. Тако кључне фазе у процесу управљања вредношћу за власнике 

базираном на остваривању конкурентске предности постају: 1) процена стратегијске и конкурентске 

позиције предузећа и 2) формулисање стратегијских опција, њихова процена, избор најбоље 

стратегијске опције за предузеће и имплементација стратегијске опције која омогућава максимизацију 

вредности за власнике. 
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 Bonić, Lj., Jakšić, D., Mijić, K. (2014) Developing bonus plans for managers in order to maximize value for 

owners, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 11, No 4, стр. 337-352. 
 

Аутори у раду полазе од награђивања менаџера у корпоративном предузећу, које подразумева да 

они за остваривање планираних перформанси добијају зараду, а за остварења изнад тог планског нивоа 

добијају различите видове стимулација. Бонуси су најчешћи вид стимулација за менаџере који се 

исплаћује сразмерно њиховом доприносу оствареном успеху пословања.  

Ради обезбеђења усмеравања менаџера у правцу континуираног побољшања перформансии 

предузећа развијени бонус планови треба да буду засновани на мерилима перформанси значајним за 

власнике (мерила заснована на: концепту рачуноводственог резултата, концепту економског резултата 

и cash flow концепту). За награђивање топ менаџера као основа за обрачун и исплату бонуса 

најпогоднија је примена мерила заснованих на концепту рачуноводственог ретултата која директно 

кореспондирају са ценом акција (стопа приноса имплицирана у цени акција, стопа приноса предвиђена 

од стране менаџера у стратегијском плану, као и цена капитала). За менаџере пословних јединица није 

могуће успоставити увек директну везу награђивања са кретањем цена акција, па су се за обрачун 

бонуса као погоднија показала мерила заснована на концепту економског резултата (најпогоднија је 

ЕVА) и мерила заснована на cash flow-у (најпримеренија је SVА). Награђивање менаџера оперативног 

нивоа управљања се везује за перформансе које у својој суштини представљају макро или микро 

покретаче вредности, а које се могу директно повезати са учинком рада ових менаџера. Ефикасан 

компензациони систем треба да допринесе усклађивању индивидуалних циљева менаџера и циљева 

власника, у кратком и дугом периоду, као и да обезбеди праведну алокацију бонуса у управљачкој 

структури. Награђивање менаџера исплатом бонуса треба да обезбеди  спремност и лојалност 

менаџмента да оствари очекиване приносе за власнике не само у кратком, већ и у дугом року. 

 

 Bonić, Lj., Mijić, K., Jakšić, D. (2015)  Prospects for survival and development of audit firms through 

integration into audit networks, TEME, г. XXXIX, бр. 2, стр. 409-423. 

 

Основни циљ аутора у овом раду је анализа перформанси фирми које су интегрисане у 

ревизорску мрежу у односу на остале ревизорске куће. У циљу спровођења датог истраживања, све 

ревизорске фирме у Србији су разврстане у три групе: на „Велику четворку“, остале ревизорске фирме 

интегрисане у мрежу и ревизорске фирме које су самосталне. Перформансе пословања ревизорских 

фирми мерене су на основу висине пословног прихода, нето резултата и броја овлашћених ревизора. 

Резултати истраживања указују да се остале ревизорске фирме које су интегрисане у мрежу значајно 

разликују по висини пословних прихода и броју овлашћених ревизора од остале две групе, у смислу да 

по посматраним перформансама заостају за фирмама „Велике четворке“, али су значајно испред 

самосталних ревизорских фирми. Компаративна анализа остварене добити није показала значајне 

разлике између три посматране групе. 

 

 Рупић, Б., Бонић, Љ. (2015) Специфичности концепта фер вредности у финансијском извештавању,  

Економске теме 1/2015, стр. 123-145. 
 

У раду аутори полазе од тога да у савременим условима пословања инвеститори постају 

најважнији корисник финансијских извештаја, а у циљу задовољења њихових информационих потреба 

долази до формирања мешовите основе финансијског извештавања која садржи елементе концепта 

историјског трошка и концепта фер вредности, са све већим заокретом ка концепту фер вредности. 

Примарни задатак рачуноводства фер вредности постаје исказивање фер вредности нето имовине на 

дан извештавања, при чему финансијски резултат пословања представља промену фер вредности нето 

имовине између два извештајна периода. У нашој земљи прописана је обавезна примена “пуних“ 

МСФИ за велика, односно МСФИ за мала и средња правна лица, чиме рачуноводство фер вредности 

постаје саставни део финансијских извештаја домаћих пословних субјеката. Ипак, рачуноводство фер 

вредности још увек није примерен концепт за нашу земљу коју одликују плитко и неразвијено 

финансијско тржиште, привредна друштва чији су власници у највећем броју случајева истовремено и 

управљачи, и низак степен економског и техничко-технолошког развоја. Ревизија финансијских 
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извештаја у условима употребе концепта фер вредности постаје знатно захтевнија и сложенија у односу 

на ревизију финансијских извештаја заснованих на рачуноводству историјског трошка.  

 

 Бонић, Љ. (2016) Програмско буџетирање у Републици Србији, Зборник радова - Конкурентност и 

одрживи развој привреде Републике Србије, Економски факултет, Ниш, стр. 615-634. 
 

Аутор се у овом раду бави програмским буџетирањем у Републици Србији, које је уведено 

Законом о буџетском систему из 2006. године, у оквиру реформе јавних финансија и јавног сектора, али 

од тада до данас још увек није примењено на установљен начин. Како би овај модел буџетирања 

омогућио мерење перформанси јавног сектора потребно је направити промене у буџетском 

рачуноводству (прелазак на обрачунску рачуноводствену основу), благовремено усвајати значајна 

докумената за утврђивање краткорочних и дугорочних циљева Владе (пре свега Фискалне стратегије), 

едуковати квалификован кадар оспособљен за примену методологије мерења учинака јавног сектора и 

обезбедити квалитетан екстерни и интерни наџор над извршењем програмског буџета. У раду је 

посебно разматрана методологија програмског буџетирања у Србији која захтева да се у циљу мерења 

учинака потрошње јавних средстава: утврди програмска структура и циљеви корисника буџета, 

одаберу одговарајући индикатори учинка, спроведе мониторинг и изврши евалуација успешности 

програма, програмских активности или пројеката. Посебно је истакнута улога надзора над извршењем 

програмског дела буџета који у Републици Србији врши: Управа за трезор, буџетска инспекција при 

Министарству финансија, Државна ревизорска институција (ДРИ), као и интерне контроле и интерна 

ревизија у субјектима јавног сектора. 

 

 Krstić, B., Bonić, Lj. (2016) EIC: A New Tool for Intellectual Capital Performance Measurement, Prague 

Economic Papers, Vol. 25, No. 6, pp. 723-741. 

 

Циљ аутора овог рада је да нагласе релевантност интелектуалног капитала који није приказан и 

вреднован у билансу стања у предузећу заснованом на знању. Овај капитал је веома важан и менаџери 

морају поседовати информације о њему у функцији његовог ефикасног управљања. Проблем мерења 

интелектуалног капитала је веома актуелан у академској заједници и менаџерским праксама у 

последње две деценије. На основу претходних академских напора у управљању знањем и литературе о 

интелектуалном капиталу, аутори предлажу нови оригинални приступ и методолошки оквир за 

превазилажење проблема мерења перформанси интелектуалног капитала у најсавременијим 

предузећима заснованим на знању. 

Модел за мерење ефикасности интелектуалног капитала (EIC) даје практична решења за мерење 

ефикасности интелектуалног капитала предузећа као целине, као и ефикасности у коришћењу свих 

његових компоненти. Предложени модел користи јавно доступне информације из финансијских 

извештаја и допуњује их информацијама са берзе. Предности овог концептуалног оквира се одражавају 

у логичној конзистентности и једноставној квантификацији различитих показатеља ефикасности. EIC 

модел повезује процене из финансијског рачуноводства и евалуацију тржишта у предузећима знања. 

Поред приказа новог оквира за мерење ефикасности интелектуалног капитала, рад указује и на потребу 

побољшања традиционалног финансијског показатеља, као што је стопа приноса на укупна ангажована 

средства (ROA) за предузећа заснована на знању. Ово се може постићи увођењем вредности 

интелектуалних ресурса који нису обелодањени у билансу стања у именитељу традиционалног 

показатеља (ROA). Ово решење аутора, такође, резултира конципирањем новог показатеља 

профитабилности. 
 

 Бонић, Љ., Стојковић-Крстић, Н., Антић, А. (2016) Ревизија перформанси као кључни сегмент 

државне ревизије, Зборник радова - 19. Међународна конференција – Управљање квалитетом и 

поузданошћу ICDQM 2016, Пријевор, стр. 348-353. 
 

У раду аутори полазе од узрочно-последична веза између реформе менаџмента јавног сектора и 

развоја ревизије перформанси која се одвија у два правца. Први правац је реформа јавне управе и јавног 

сектора која захтева нове ревизорске праксе. Други правац се огледа у чињеници да нове ревизорске 

праксе доводе до реформе јавног сектора. Циљ овог рада је да укаже на значај развоја државне ревизије 

у правцу ревизије перформанси. Класичне функције државне ревизије у развијеним земљама 
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прошириле су се са вршења ревизије регуларности и усклађености за законским прописима на ревизију 

перформанси. Ова независна и објективна ревизија заснива се на концепту „3Е“ – испитивање 

ефикасности, економичности и ефективности  активности и програма организација/институција јавног 

сектора као субјеката државне ревизије. 

 

 Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2016) Домети ревизије јавних набавки у Републици Србији у процесу 

придруживања ЕУ, Зборник радова са XI Конгреса рачуновођа и ревизора Црне Горе: Перспективе 

рачуноводства и ревизије пред улазак у ЕУ, Бечићић, стр. 20-43. 
 

Аутори у раду  полазе од тога да јавне набавке треба да, уз уштеду буџетских средстава, за 

најкраће време испоруке обезбеде робу или услуге најбољег квалитета за ентитете јавног сектора, па 

тако попримају све већи значај за јавни сектор сваке земље.  

Циљ рада је да се укаже на постојећи регулаторни оквир у области јавних набавки у Републици 

Србији и степен његове усклађености са правним тековинама ЕУ, као основу за добро управљање 

јавним набавкама. ДРИ треба да у наредном период оствари већи степен сарадње са кључним 

институцијама укљученим у процес јавних набавки, као и са интерном ревизијом организованом у 

ентитетима јавног сектора. Такође, треба да допринесе повећању транспрентности и регуларности 

процеса јавних набавки код корисника буџетских средстава и смањењу злоупотреба и криминалних 

радњи. Корупцијском мапом у јавним набавкама у Републици Србији су утврђени практични примери 

кршења закона и корупције, што је послужило за: уношење антикорупцијских одредаба у Закону о 

јавним набавкама (ЗЈН), потпору ДРИ у превенцији и сузбијању корупције и криминалних радњи, 

повећање сарадње кључних институција у борби против корупције у јавним набавкама и размену 

информација о потенцијалним повредама ЗЈН, као и интензивирање обука у вези са истрагама и 

кривичним гоњењем за дела корупције у јавним набавкама. 

 
 Bonić, Lj., Đorđević, M. (2017) Тhe public internal control systems in the ЕU member states and the Balkan 

countries, Globalization challenges and social-economic environment of the EU, Faculty of Business and 

Management Sciences, Novo mesto, стр. 85-94. 

 

Од почетка 21. века у већини од садашњих 28 земаља ЕУ (уколико занемаримо поступак 

иступања В. Британије из ЕУ) спроведене су реформе у јавним финансијама и јавном сектору, а 

посебно се радило на креирању контролног окружења у јавном сектору. У земљама чланицама ЕУ 

системи интерног надзора (интерне контроле и интерна ревизија) у јавном сектору имају дугу 

традицију и различите форме. Модернизација интерног надзора у земљама чланицама ЕУ у последњих 

10-15 година ишла је у правцу прихватања PIFC (Public Internal Financial Control) система, који је 

Европска комисија посебно препоручивала земљама у процесу приступања ЕУ. PIFC систем је, као 

тренд, постао актуелан због усмерености ка унапређењу управљања и оперативног деловања, а посебно 

управљања ризицима у пословању субјеката јавног сектора. Циљ рада је да се укаже на домете и 

трендове у развоју система интерног наџора у јавном сектору у земљама ЕУ и балканским земљама. 
 

 Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) Развој интегралног приступа у државној ревизији у функцији 

рационалног трошења јавних средстава, Зборник радова са XXII научног скупа - Регионални развој и 

демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, стр. 377-385. 

 

У раду се полази од тога да се развијањем интегралног приступа у државној ревизији доприноси 

повећању транспарентности и побољшању управљања јавним средствима у држави. Овај тренд је 

присутан у Државним ревизорским институцијама (ДРИ) у земљама широм света, па и Србији. 

Интегрални приступ у државној ревизији може да помогне у спровођењу промена у побољшању 

корисности и прикладности финансијског и нефинансијског управљања у јавном сектору. Кључна 

ствар у развоју интегралног приступа је развој ревизије успеха (сврсисходности, перформанси) 

ентитета јавног сектора.  

Овлашћења које има ДРИ  омогућавају јој да види даље и свеобухватније него што то може било 

која друга институција јавног сектора. Ова институција има општу слику о стању у земљи, али и знање 

које је корисно за реформе које покреће законодавна и извршна власт. Захваљујући таквом положају 

ДРИ има снагу уверавања и комуницирања са обе власти. ДРИ помаже законодавној власти у 
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контроли, а извршној власти у сврсисходном управљању јавним средствима и њиховом рационалном 

трошењу. 

 Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) XBRL – језик дигитализованог финансијског извештавања, 22th 

International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic 

Management, Faculty of Economics Subotica, стр. 593-600. 
 

Дигитална технологијa са свим предностима које има постала је саставни део друштвеног и 

пословног живота, културе. Њена моћ је усмерена и на финансијско извештавање, тако да данас 

говоримо о ери дигиталног финансијског извештавања која доприноси поједностављивању и 

унапређивању комунцирања финансијских информација. Специфичност информација у финансијским 

извештајима условила је развој XBRL (eXtensible Business Reporting Language) - дигиталног језика за 

аутоматску размену информација у електронском облику између различитих апликација. Циљ овог 

рада је указати на снагу коју овај језик поседује, односно његове карактеристике које су довеле до 

фундаменталних промена у токовима финансијских информација, као и предности које од тога имају 

не само корисници информација из финансијских извештаја, већ и саме компаније које имплементирају 

овај језик, регулаторна тела, аналитичари и др. Осим тога, циљ рада је указати на бројне напоре 

релевантних регулаторних тела широм света усмерених на институционализацију и промовисање 

значаја имплементирања XBRL-а, као предуслова његовог усвајања и даљег развоја. 

 

 Бонић, Љ., Ђорђевић, М. (2017) Координација и кооперација интерне и екстерне ревизије у јавном 

сектору у функцији ефикаснијег управљања јавним средствима, Зборник радова са XII Конгреса 

рачуновођа и ревизора Црне Горе: Рачуноводство и ревизија као фактор унапређења успешности 

пословања, Бечићић, стр. 30-48.  
 

У склопу бројних реформи у јавном сектору земаља широм света, које се отпочеле почетком 

21.века, интерна ревизија корисника јавних средстава поред пружања услуга уверавања, све више је 

усмерена ка саветодавним услугама са циљем да менаџменту пружи подршку унапређењу управљачке 

функције (унапређење управљања: јавним ресурсима и ризицима, ефикасности трошења јавних 

средстава, квалитета јавних услуга). Независну екстерну ревизију јавног сектора (државну ревизију) 

врши Државна ревизорска институција (ДРИ) која пружа уверавање Парламенту и грађанима државе 

да се јавна средства користе ефективно, ефикасно и економично и да су финансијски извештаји и 

пословање ентитета јавног сектора у складу са професионалном и законском регулативом. Иако имају 

различите и јасно дефинисане улоге, општа сврха интерне и екстерне ревизије у јавном сектору јесте да 

допринесу добром управљању, односно ефикасности, ефективности и економичности државне управе. 

Управо из тих разлога, потреба координације и кооперације између ових професија данас се посебно 

наглашава. Циљ аутора овог рада јесте да укажу на могуће области сарадње интерне и екстерне 

ревизије у јавном сектору, факторе који условљавају ту сарадњу и, напослетку, бенефите који из те 

сарадње проистичу. Поред тога, с обзиром да је протеклих 10 -15 година дошло до модернизације и 

реформи у интерној и екстерној ревизији у јавном сектору у земљама чланицама ЕУ, у раду је указано 

на домете и трендове у успостављању сарадње између ових облика надзора у овим земљама, а дат је и 

компаративни осврт на домете у балканским земљама. 
 

 Bonić, Lj., Stojilković, M. (2017) Strengthening of the regulatory framework aimed at financial stability and 

prevention of big banking scandals,  ТЕМЕ, часопис за друштвене науке, Vol. XLI, No 4, стр. 839-853 
 

Аутори у раду истичу да бројни велики банкарски скандали у периоду од 1980. године до слома 

финансијских тржишта у САД у септембру 2008. године указују да је Светска економска криза била 

неминовна. Ово због тога што су основни узроци кризе уграђени у темеље америчког неолибералног 

модела шпекулативног финансијског капитализма. Досадашње антикризне политике у САД, које 

уједно пресудно обликују глобалну регулативу, нису дале жељене резултате јер владајућа политичка, 

економска и војна елита САД није спремна да усвоји и спроведе темељне друштвене и економске 

реформе. Зато велики банкарски скандали који су обележили протекли петогодишњи период (2010 – 

2015.) нису велико изненађење. Саниране новцем пореских обвезника глобалне банке настављају да се 

понашају по истом образцу по којем су фунционисале до слома финансијских тржишта у септембру 

2008. године, који је цео свет увукао у кризу невиђених размера. Нове велике банкарске афере 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/338
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/338
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имплицирају нови талас кризе са несагледивим економским и социјалним последицама у светским 

размерама. С тим у вези, основни циљ рада је да укаже на неопходност да глобалне, регионалне и 

националне институције редизајнирају постојећи и изграде свеобухватан и ефикасан регулаторни и 

надзорни оквир, како би се продубљивање кризе спречило, а почетак треће деценије 21. века дочекао са 

стабилним, социјално одговорним и одрживим банкарским системом.   

 

 Bonić, Lj, Jakšić, D., Mijić, K. (2018) Tendencies in development of external and internal audit in the public 

sector, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 15, No 1, pp. 057-072. 

 

Високи захтеви за транспарентношћу по питању одговорности у обављању активности и 

употреби јавних средстава, за полагањем рачуна, као и захтеви да сваки утрошак јавних средстава има 

за резултат повећање користи, да у последње две деценије условили су свеобухватне  реформе у јавном 

сектору у земљама ЕУ, као и у балканским земљлама. У циљу афирмисања веће одговорности 

управљачких структура јавног сектора и постизања веће ефективности и ефикасности у коришћењу 

јавних ресурса, предузете су мере које су допринеле развоју тзв. Новог јавног менаџмента (New Public 

Management-NPM), који подразумева усвајање концепата и стилова управљања карактеристичним за 

приватни сектор. NPM, између осталог, подразумева постепену замену готовинске основе обрачунском 

основом рачуноводства. Осим тога, реформе у  јавном сектору у земљама чланицама ЕУ и балканским 

земљама обухватају: изградњу буџета и рачуноводства у јавном сектору заснованих на активностима 

(ABM); промену модела буџетирања од линеарног ка програмском (заснованом на перформансама); 

развој интегративног приступа у делокругу рада Врховних ревизорских институција; изградњу 

интегрисаног оквира за интерни надзор; промене у PIC систему (Public internal control system); развој 

PIFC система (Public internal financial control system) у земљама које приступају ЕУ; усмеравање и 

праћење развоја PIFC система од стране Европске комисије; ревизију и оцену PIFC система у земљама 

које приступају ЕУ, а врше их: Европско Веће, Европска комисија, Европски Парлалмент и Европски 

ревизорски суд; спровођење реформи у систему интерног надзора у “старим” државама чланицама (од 

централизованог ка децентрализованом систему); децентрализацију интерне ревизије; 

децентрализовану примена ЕУ фондова у циљу подршке наведеним реформама и друго. С обзиром на 

значајан утицај који могу остварити на побољшање одговорности у управљању јавним средствима, 

реформама су посебно обухваћене државна и интерна ревизија у јавном сектору. У склопу тога, аутори 

уочавају тренд преласка са традиционалног на интегрални приступ у државној ревизији и ширење 

делокруга рада и децентрализација интерне ревизије у јавном сектору, као и јачање кооперације и 

координације ових облика надзора. 

 

Мишљење о научним и стручним радовима кандидата  

  

На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да је др Љиљана 

Бонић, како обимом и структуром, тако и квалитетом објављених научних и стручних радова 

из уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије дала значајан допринос 

развоју научне мисли из области за коју се бира. У радовима кандидаткиња успешно 

презентира актуелне концепте из области финансијског извештавања, финансијске анализе и 

ревизије. Запажа се њена усмереност ка истраживању актуелних проблема у савременим 

условима развоја, као што су: конкурентност и стратегијско усмеравање политике развоја у 

области управљања предузећем у приватном и јавном сектору, реформе у надзору (интерном и 

екстерном) у корпоративном управљању, нове тенденције у рачуноводству и ревизији 

(интерној, екстерној и државној).    

Комисија закључује да др Љиљана Бонић показује завидну истраживачку зрелост и 

компетентност. Доследна је њена заинтересованост за бављење актуелним темама и склоност 

ка тимском раду. Као посебну вредност радова Комисија истиче настојање кандидаткиње да 

теоријске концепте проверава кроз квантитативне анализе и истраживања и да на основу 

резултата до којих долази формулише одређене препоруке за унапређење кључних 

детерминанти конкурентности предузећа.  
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истраживач, у следећим пројектима: 

 

а) Међународни пројекти чији је носилац ЕУ 
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2. PROJECT: “To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and 

universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for 

the purpose of facilitating employment of young people” (2017-2018) 

б) Научни пројекти националног карактера које је финансирало ресорно 

Министарство Републике Србије: 

1. Пројекат Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије, бр. 1908 – 

„Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и 

глобализације” (2001-2005) 

 

в) Пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета 

у Нишу: 

1. „Наука и светска економска криза“, (2009-2012) 

2. „Антикризне политике и посткризни процеси“, (2013-2015) 

3. „Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије“, (2016- ) 

 

 

5. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ 

ПОДМЛАТКА 

 

 

а) Менторствo у изради докторских дисертација кандидата: 

 Бојан Рупић: „Ревизија финансијских извештаја у условима примене рачуноводства фер вредности“ 

(Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању 

комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације бр. 8/18-01-002/13-012 од 

13.02.2013. године; Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у 

Нишу о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације бр. 8/18-01-005/16-024 од 

11.07.2016. одбрањена 19.09.2016.) 

 Сања Влаовић-Беговић: менторство у комисији за први докторандски колоквијум за потенцијалну тему 

докторске дисертације под називом: „Модели мерења пословне успешности у функцији предвиђања стечаја 

предузећа“, Одлука ННВ Економског факултета бр. 04 – 809 од 26.04.2018 

 

б) Чланствo у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација кандидата: 
 

 Милица Ђорђевић, под називом „Интерна ревизија у функцији унапређења корпоративног управљања“ 

(Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању 

комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације бр. 8/18-01-002/15-027 од 18.03.2015. 

године; Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању 

Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације бр. 8/18-01-005/16-031 од 11.07.2016.) 

 Душан Саковић, под називом „Аналитички показатељи хомогене групе ентитета као детерминанта модела 

тржишних мултипликатора за вредновање предузећа“ (по одлуци ННВ Економског факултета у Суботици, 

Универзитета у Новом Саду, о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације од 30.11.2017.) 
 

в) Менторства у изради мастер радова кандидата: 

  

 Маријан Величковић: „Ревизија државног буџета“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета 

Универзитета у Нишу бр. 04-3273 од 06.11.2014.  

 Срђана Рашковић: „Улога ревизије јавног сектора у откривању и спречавању превара и корупције“, по одлуци 

Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3272 од 06.11.2014.  

 Марко Сретеновић: „Домети нормативног регулисања ревизије јавног сектора”, по одлуци Већа за мастер 

студије Економског факултета Универзитета у Нишу 04-2567 од 18.09.2014. 

 Наталија Марјановић: „Интени надзор у јавном сектору“, по одлуци Већа за мастер студије Економског 

факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3237 од 30.10.2015.  
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 Јелена Игњатовић-Ђерић: „Програмско буџетирање у јединицама локалне самоуправе Републике Србије“, по 

одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-584 од 29.02.2016.  

 Милица Николић: „Домети надзора у јавном сектору у земљама Европске уније и у Републици Србији“, по 

одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3265 од 03.10.2016.  

 Драган Стевић: „Буџетирање и надзор над извршењем буџета у систему одбране Републике Србије“, по одлуци 

Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3266 од 03.10.2016.  

 Ивана Крстић: „Ревизија јавних набавки у Републици Србији“, по одлуци Већа за мастер студије Економског 

факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3832 од 03.11.2016.  

 Миљана Божић: „Делокруг рада и модели организовања Врховних ревизорских институција у земљама ЕУ и у 

Републици Србији“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3831 

од 05.11.2016. 

 Младен Петковић: „Анализа финансијског положаја и успешности на примеру ЈКП NAISUSS Ниш“, по 

одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-899 од 12.05.2017.  

 Драгана Петковић: „Ревизија успеха““ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у 

Нишу бр. 04-1402 од 06.07.2017.  

 Стефан Јаћимовић: „Анализа финансијских извештаја на примеру ЈП „Путеви Србије“ Београд“ по одлуци 

Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1941 од 18.09.2018.  
 

г) Менторства у изради магистарске тезе 

 Драган Горчић: „Улога и значај финансијске анализе у управљању перформансама предузећа“ по 

одлуци ННВ о образовању Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе бр. 04-3693 од 29.11.2014.  

 

д) Чланство у комисијама за оцену и одбрану мастер радова кандидата: 

 

 Стефан Михајловић: „Мере перформанси вредности за власнике капитала и купце“, по одлуци Већа за мастер 

студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3667 од 28.11.2014.  

 Љубиша Класановић: „Финансијско извештавање на примеру предузећа „Лептерија“ д.о.о. из Сокобање“, по 

одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-191 од 23.01.2015.   

 Валентина Стојиљковић: „Финансијско извештавање у стечајном поступку предузећа“, по одлуци Већа за 

мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-774 од 14.03.2015. 

 Марија Петровић: „Анализа финансијских извештаја у функцији повећања профитабилности банака“, по 

одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-775 од 14.03.2015. 

 Мирна Стојановић: „Исказна моћ напомена уз финансијске извештаје“, по одлуци Већа за мастер студије 

Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-778 од 14.03.2015. 

 Светлана Перић: „Примена методе удела у изради консолидованих финансијских извештаја“, по одлуци Већа 

за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1600 од 28.05.2015. 

 Мартин Митић: „Финансијско извештавање о основним средствима на примеру предузећа РГП Инпос – 

Књажевац“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1991 од 

29.06.2015.  

 Ивана Белчић: „Тактике и мере одбране од преузимања предузећа“, по одлуци Већа за мастер студије 

Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3247 од 30.10.2015. 

 Јелена Раденовић: „Комплексна анализа финансијског и рентабилитетног положаја предузећа на примеру SOG 

LINE д.о.о. Београд“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-

4100 од 25.12.2015. 

 Маја Крстић: „Анализа финансијских извештаја у функцији унапређења пословања привредног друштва „Tigar 

Tyres“ д.о.о. Пирот“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-

2351 од 07.07.2016. 

 Александра Нешић: „Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру Студентског 

центра Ниш“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-151 од 

01.12.2016. 

 Бранислав Максић: „Фундаментална анализа акција из скупа најликвиднијих акција Београдске берзе“, по 

одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-153 од 01.12.2016.  

 Јована Стојановић: „Финансијско извештавање о статусној промени издвајања“, по одлуци Већа за мастер 

студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-148 од 02.02.2017. 

 Лазар Весић: „Финансијско извештавање о успешности пословања „Минарфрукт“ д.о.о. Шљивово“, по одлуци 

Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2252 од 02.11.2017. 
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 Марија Стојадиновић: „Финансијско извештавање о токовима готовине на примеру предузећа „НИС“ а.д. Нови 

Сад“, по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1166 од 07.06.2018. 

 

 Осим менторства и чланства у комисијама за израду и одбрану мастер радова, др Љиљана 

Бонић је била ментор и члан комисија за одбрану више десетина завршних радова на основним 

академским студијама. 

ђ) Учешће у комисијама за писање извештаја за избор  

наставника и сарадника факултета: 

 Председник комисије за писање Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за избор 

наставника у звање доцент за ужу научну област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија (предмети: 

Финансијско рачуноводство и Ревизија) на Економском факултету, Универзитета у Нишу на основу одлуке 

Наставно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу бр. 8/18-01-009/16-036 од 

27.12.2016. године 

 

 

6. ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

На основу увида у обимну документацију коју је кандидаткиња др Љиљана Бонић 

приложила у својој пријави, Комисија је констатовала да је кандидаткиња, својим 

професионалним и стручним активностима, остварила укупно осам елемената доприноса 

академској и широј заједници. Њихов преглед дат је у тексту који следи.  

 

1. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове: 

 
 Заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије 

Економског факултета у Нишу школске 2016/2017 године – одлука ННВ Економског факултета у 

Нишу бр. 04-1018 од 01.04.2016. године 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије Економског 

факултета у Нишу школске 2017/2018 године – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-

718 од 10.04.2017. године 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије Економског 

факултета у Нишу школске 2018/2019 године – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-

791 од 26.04.2018. године 

 Члан Комисије за упис студената на докторске академске студије Економског факултета у Нишу 

школске 2018/2019 године – одлука бр. 04-790 од 26.04.2018. године 

 

2. Учешће у раду тела факултета и универзитета: 

 
 Члан Комисије за признавање ЕСПБ бодова остварених у току мобилности студената у оквиру 

међународне сарадње Универзитета у Нишу – одлука одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 

04-697 од 13.03.2015. године 

 Члан Комисије за обезбеђење квалитета на Економском факултету Универзитета у Нишу (2015-2018. 

године) - одлука ННВ Економског факултета Универзитета у Нишу  бр. 04-3294 од 03.11.2015. 

године 

 Члан Комисије за признавање бодова стечених током периода мобилности студената – одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу бр. 04-3606 од 28.11.2015. године 

 Члан Тима за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу – Тим за 

техничку подршку за обезбеђење квалитета - одлука ННВ Економског факултета Универзитета у 

Нишу  бр. 04-164 од 01.12.2016. године 

 Члан Комисије за годишњи попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу – 

одлука декана бр. 01-186 од 05.12.2016. године 

 

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и универзитета: 

 
 Члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу. 
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4. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство, 

професионалне активности намењене као допринос локалној или широј заједници: 

 
 Помагала је Студентском парламенту Економског факултета у Нишу и AIESEC-у у организацији и 

извођењу првог Пројекта под називом Case Study: Face the Challenge  21-21.04.2017. године, са циљем 

да се младим економистима, студентима Економских факултета из Србије, кроз такмичење у 

решавању студија случаја и директан контакт са послодавцима, омогући стицање искуства и 

неопходних знања о функционисању савременог тржишта рада и пословању предузећа. 

 

5. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката: 

 
 Рецензент радова за међународни часопис категорије М24 – Теме, издавач Универзитет у Нишу (потврда 

главног и одговорног уредника бр. 5/00-72-001/18-017 од 28.03.2018.) 

 Рецензент радова за часопис водећег националног значаја категорије М51 – Економске теме, издавач 

Економски факултет у Нишу (потврда главног и одговорног уредника Центра за издавачку делатност и 

часописа Економске теме Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 09-157 од 24.09.2018.) 

 Рецензент радова за часопис водећег националног значаја категорије М51 – Facta Universitatis – series 

Economics and Organization, издавач Универзитет у Нишу (потврда главног и одговорног уредника бр. 5/00-72-

002/18-003 од 28.03.2018.) 

 Рецензент монографије „Актуелни утицаји информационих технологија на процес ревизије“, аутора Андрић, 

М., Јакшић, Д., Мијић, К., Економски факултет Суботица, 2015,  ISBN: 978-86-6441-009-0, COBISS.SR-ID 

301632263 (електронско издање књиге се може видети на интернет адреси Економског факултета у Суботици 

http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/ )  

 Рецензент монографије „Професија и пракса ревизије финансијских извештаја у Србији“, аутора Јакшић, Д., 

Мијић, К., Економски факултет Суботица, 2015,  ISBN: 978-86-6441-010-6, COBISS.SR-ID 301881351 

(електронско издање књиге се може видети на интернет адреси Економског факултета у Суботици 

http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/) 

 Рецензент монографије „Ревизија финансијских извештаја“, аутора Љубисављевић, С., Јовковић, Б., Економски 

факултет у Крагујевцу, 2016, ISBN: 978-86-6091-069-3, COBISS.SR-ID 227529228 

 Рецензент монографије „Ревизија јавног сектора“, аутора Андрић, М., Вуковић, Б., Економски факултет 

Суботица, 2018, ISBN: 987-86-7233-371-8, COBISS.SR-ID 322777351 (електронско издање књиге се може 

видети на интернет адреси Економског факултета у Суботици http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/) 

 

6. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних 

стручних и научних конференција и скупова: 

 
 Члан Програмског одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне 

Европе„ – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-4110 од 25.12.2015. 

 Члан Програмског одбора Научног скупа поводом Дана факултета - одлука ННВ Економског факултета у 

Нишу бр. 04-171 од 02.02.2017. године 

 

7. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација: 
 

 Члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије (СРРС) 

 Члан Удружења интерних ревизора Србије (УИРС) 

 

8. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и 

доприносе унапређењу универзитета као заједнице учења: 

 
 Учешће, као истраживач, на пројектима:  

- Научни пројекти националног карактера - пројекти ресорних министарстава Владе Републике Србије (два 

пројекта) 

- Интерни пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу (три 

пројекта) 

- Међународни пројекти чији је носилац ЕУ (два пројекта) 

 Учешће на стручним тренинзима уз добијање цертификата: 

http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/
http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/
http://www.ef.uns.ac.rs/ekbis/
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- Accounting Education Workshop: Competency-Based Accounting Education - Setitng The Baseline, on 25-27 October 

2017 in Belgrade, organized by the World Bank Centre for Financial Reporting Reform (CFRR) as a part of the STAR-

CFR program (приложен цертификат) 

- Аccounting Education Workshop: Providing Continuing Professional Development For Accountants And Auditors in 

Serbia, on 16-18 May 2018 in Belgrade, organized by the World Bank Centre for Financial Reporting Reform (CFRR) 

as a part of the STAR-CFR program (приложен цертификат) 

- EUTA – European Training Academy: Excellence in Horizon 2020 Project Development and Implementation, одржан 

на Економском факултету у Нишу јуна 2018. (приложен цертификат) 

 

 

 

7. НАСТАВНО - ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 

  

Наставно-педагошка активност кандидаткиње др Љиљане Бонић односи се на њен 

досадашњи рад у обављању наставних и испитних активности, најпре као асистента-

приправника, затим асистента, а потом као доцента и ванредног професора на Економском 

факултету Универзитета у Нишу. Рад са студентима на основним, мастер и докторским 

академским студијама односи се на извођење наставе, обављање испита и пружање 

консултација студентима у циљу лакшег савлађивања градива. Наставно-педагошка активност 

кандидаткиње огледа се и кроз њено ангажовање у изради дипломских и завршних радова 

студената, као и у едукацији кандидата у вези теоријско-методолошких упутстава приликом 

израде магистарских теза, мастер радова и докторских дисертација.  

Према акредитованом програму др Љиљана Бонић је распоређена за извођење наставе и 

испита на предметима: Теорија биланса и Ревизија (основне академске студије) и Ревизија 

јавног сектора (на мастер студијама). 

Др Љиљана Бонић је остварила високе просечне оцене у студентској евалуацији 

педагошког и наставног рада. Коректан и одговоран однос према студентима и колегама, као и 

савесно испуњавање радних обавеза, указују на то да кандидаткиња поседује неопходно 

искуство и способност за наставни и педагошки рад.   

 

 

 

8. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

Анализом научно-истраживачке и наставно-педагошке активности, као и елемената 

доприноса академској и широј друштвеној заједници пријављене кандидаткиње на конкурс 

Економског факултета у Нишу за избор једног наставника у звање ванредни професор или 

редовни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

(предмети: Теорија биланса, Ревизија и Ревизија јавног сектора) на Економском факултету у 

Нишу, Комисија је дошла до следећих закључака: 

Др Љиљана Бонић има вишегодишње педагошко искуство стечено радом на свим 

нивоима студија на Економском факултету у Нишу. У својој досадашњој академској каријери 

прошла је кроз сва звања од асистента приправника, преко асистента, доцента, до ванредног 

професора. Тако је на прави начин стицала потребна знања и формирала се као наставник, 

научни радник и истраживач. 

Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада Комисија констатује да др 

Љиљана Бонић има докторат наука из уже научне области за коју се бира. Од избора у звање 

ванредни професор објавила је више од потребног минималног броја радова који је дефинисан 

Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу.  
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Преглед објављених радова по категоријама после избора у звање ванредни професор 

 

Категорија  Број радова 

Научна монографија националног значаја (М42) 1 

Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14) 1 

Рад у међународном часопису (М23) 1 

Рад у националном часопису међународног значја (М24) 2 

Рад у водећем часопису националног значаја (М51) 4 

Рад у тематском зборнику националног значаја (М45)  5 

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (М33) 15 

Рад саопштен на скупу националногзначаја штампан у целини (М63) 2 

 

Увидом у објављене радове Комисија констатује да је др Љиљана Бонић остварила 

значајне резултате у научно-истраживачком и стручном раду из области за коју конкурише. О 

томе говори број, али пре свега садржај и квалитет научних и стручних радова. Од избора у 

претходно звање објавила је монографију националног значаја и 30 научна рада у 

међународним и домаћим научним часописима и зборницима радова са научних конференција 

и интерних пројеката. 

Наставно-педагошка активност др Љиљане Бонић огледа се у савесном и успешном 

извођењу наставе на основним академским и мастер сутдијама на Економском факултету у 

Нишу, као и коректном обављању свих наставних обавеза. 

У овом изборном периоду др Љиљана Бонић остварила је и допринос развоју научно-

наставног подмлатка и то као ментор у изради једне докторске дисертације, члан комисије 

једног докторандског колоквијума, члан две комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације, ментор у изради једне магистарске тезе, ментор у изради дванаест мастер радова и 

члан петнаест комисија за оцену и одбрану мастер радова. Такође, била је и члан комисије за 

писање извештаја за избор наставника. 

Увидом у документацију Комисија констатује да је др Љиљана Бонић остварила значајан 

професионални и стручни допринос академској и широј друштвеној заједници и то у осам 

елемената прописаних Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у 

Нишу.  

 

 

 

9. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

Имајући у виду укупни научно-истраживачки, стручни и педагошки рад кандидаткиње, 

као и елементе дорпиноса академској и широј заједници, Комисија констатује да је др Љиљана 

Бонић, ванредни професор Економског факултета у Нишу, испунила све услове предвиђене 

Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Економског 

факултета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника Универзитета у Нишу као и Ближим критеријумима за избор наставника 

Универзитета у Нишу за избор у звање редовног професора.  

Стога, Комисија са задовољством предлаже Научно-стручном већу за друштвено- 

хуманистичке науке Универзитета у Нишу и Изборном већу Економског факултета у Нишу да 

др Љиљану Бонић изабере у звање редовни професор за ужу научну област Рачуноводство, 

ревизија и пословне финансије (предмети: Теорија биланса, Ревизија, Ревизија јавног сектора) 

на Економском факултету Универзитета у Нишу. 
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У Нишу и Новом Саду, октобра 2018. године      ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

          1.__________________________________    

Др Тадија Ђукић, редовни професор  

                                                                               Економског факултета у Нишу, 

                                                                               Универзитета у Нишу 

 

           2.___________________________________ 

Др Благоје Новићевић, редовни професор    

Економског факултета у Нишу,  

Универзитета у Нишу 

 

 

           3.___________________________________ 

                  Др Дејан Јакшић, редовни професор  

              Економског факултета у Суботици,  

              Универзитета у Новом Саду 

 

 

 


