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, број 8/18-01-007/18-032 од 21.09.2018. године, именовани смо за чланове Комисије за
писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звањe доцент
за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Банкарски менаџмент,
Финансијска тржишта, Финансијски систем и финансијске институције и Банкарство) на
Економском факултету у Нишу.
На основу увида у достављени конкурсни материјал, a поступајући 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

ИЗВЕШТАЈ
На конкурс који је објављен 19.09.2018. године у дневном листу „Народне новине“, за
избор наставника у звањe доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање
(предмети: Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта, Финансијски систем и финансијске
институције и Банкарство) на Економском факултету у Нишу, пријавила се једна
кандидаткиња, др Јелена Радојичић, асистент Економског факултета Универзитета у Нишу.
Кандидаткиња Јелена Радојичић је уз пријаву благовремено поднелa и следећа
конкурсом захтевана документа: 1) Биографију; 2) Оверену копију уверења о научном степену
доктора економских наука; 3) Списак објављених радова и саме радове; 4) Попуњен и потписан
Образац о испуњености услова за избор у звање наставника.
На основу достављеног конкурсног материјала кандидаткиње др Јелене Радојичић,
Комисија је анализирала биографске податке, научно-истраживачку активност, наставнопедагошку активност и остале релевантне информације, што је представљено у даљем тексту
Извештаја.
1. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ
Јелена Радојичић је рођена 29.07.1981. године у Лесковцу. Економску школу завршила
је у Медвеђи као ђак генерације и носилац Вукове дипломе, у року краћем од предвиђеног (за
три године) на основу права које је Закон о средњој школи дао ученицима који постижу
изузетне резултате. Основне студије завршила је 2006. године на Економском факултету у
Нишу са просечном оценом 9,62. У току студија (четири године) била је корисник Стипендије
Града Ниша. Након завршених основних студија школске 2005/2006 године уписала
магистарске студије на Економском факултету у Нишу као стипендиста Министарства за рад,
запошљавање и социјалну политику и Националне службе за запошљавање у оквиру програма
суфинансирања лица уписаних на последипломске студије (магистраната – талената). Са
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болоњскам реформом високог школства, прешла на докторске академске студије (докторске
академске студије уписане 2008. године). Школске 2009/2010. године уписала је и мастeр
академске студије на Економском факултету у Нишу (модул Финансије, банкарство и
осигурање). Мастер студије је завршила са просечном оценом 10,00 одбранивши 2011. године
мастер рад на тему „Утицај електронског банкарства на централно и пословно банкарство“.
Завршила је докторске академске студије на Економском факултету у Нишу на модулу
Финансије и банкарство са оствареном просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију под
називом „Диверзификација пословних активности у савременом концепту универзалног
банкарства“ одбранила је 23.08.2018. године на Економском факултету у Нишу.
Јелена Радојичић је радно искуство започела 2007. године као сарадник у настави (за
предмет Основи економије) на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу. Од
01.10.2008. до 30.09.2011. радила је као сарадник у настави на Економском факултету у Нишу
(за групу предмета Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта, Финансијски систем и
финансијске институције, Банкарство, Берзе и берзанско пословање). Од 01.01.2012.
ангажована је као асистент за извођење часова вежби за групу предмета Банкарски менаџмент,
Финансијски систем и финансијске институције и Финансијска тржишта на Економском
факултету у Нишу. Поред тога, учествовала је у раду бројних комисија, тимова и органа
Економског факултета у Нишу.
Аутор је 22 научна рада објављена у часописима, тематским зборницима и зборницима
радова са научних конференција. Као истраживач била је ангажована на три научна пројекта
чији је носилац Економски факултет у Нишу. Служи се енглеским и француским језиком, а
поседује одговарајуће информатичке вештине за коришћење софтвера за статистичку обраду
података (SPSS, STATA). Члан је Друштва економиста Ниша.
2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ
2.1. ПРЕГЛЕД НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА
Резултате научно-истраживачког рада кандидаткиње др Jелене Радојичић чине
докторска дисертација и 22 научна рада који су саопштени на научним скуповима и
публиковани у тематским зборницима радова и часописима. Укупни публиковани резултати
научно-истраживачке активности кандидаткиње разврстани су у групу резултата остварених у
периоду пре (2008-2011) и након избора у звање асистент (2012-2018).
А) РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ
I Jавно брањени радови
1. Радојичић, Ј. (2011). Утицај електронског банкарства на централно и пословно
банкарство, мастер рад, Економски факултет, Универзитет у Нишу.
II Радови у часописима и зборницима са конференција
1. Marinković, S., Radojičić, J. (2009). Inflation Targeting Challenged by Financial Crisis. Facta
Universitatis: Economics and Organizations, 6 (3), 237–250. ISSN 0354-4699. COBISS.SRID 513081436. (M52)
2. Радојичић, Ј., Радовановић, Н., Балабан, Д. (2010). Електронски системи за трговину
хартијама од вредности у Србији. У Зборник радова са X Међународне конференције ЕТРГОВИНА 2010, Палић, стр. 30–35. ISBN 978-86-910039-3-7. (M63)
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Б) РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
НАКОН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ
I Jавно брањени радови
1. Радојичић, Ј. (2018). Диверзификација пословних активности у савременом концепту
универзалног банкарства, докторска дисертација, Економски факултет Ниш. (М70)
II Rадови у часописима и зборницима са конференција
- Поглавља у монографијама и тематским зборницима међународног значаја
(M14)
1. Marinković, S., Radojičić, J. (2018). Economies of scale and scope in banking: An
explorative study of Serbian banking industry. In Bojan Krstić (ed.) Cruical aspects of
improving national competitiveness. Ekonomski fakultet Niš, pp. 211–227. ISBN: 978-866139-137-8. COBISS.SR-ID 513811292.
- Радoви у националнним часописима међународног значаја (M24)
1. Krstić, B., Radojičić, J. (2014). Theoretical and Methodological Controversies about
Financial Innovation in the Function of Credit Risk Transfer, Teme, 38 (4), 1541–1558. Print
ISSN: 0353-7919.
http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme4-2014/teme%204-201409.pdf
- Саопштења са међународних скупова штампана у целини (M33)
1. Marinković, S., Jemović, M., Radojičić, J. (2018). Digital banking in Serbia: State of
development and Challanges/ Digitalno bankarstvo u Srbiji: stepen razvijenosti i izazovi.
Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Ekonomski
fakultet, Subotica, 23rd International Scientific Symposium, Subotica 26th-27th April, 2018.
pp. 224–230. ISBN 978-86-7233-372-5. COBISS.SR-ID 513780828.
2. Marinković, S., Radojičić, J. (2017). Consolidation of financial services sector: Analysis of
the initiatives in regulation, Proceedings VI scientific conference with international
participation Jahorina business forum 2017, Strategic choice and sustainable development of
tourist destinations, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2017, pp. 149–
156. ISSN 2303-8969.
3. Radojičić, J., Petrović Ranđelović, M., Kostadinović, I. (2016). Banke i održivi razvoj: od
tradicionalnog ka održivom bankarstvu, Second International Scientific - Business Conference
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations, LIMEN 2016,
Hotel Moskva, Belgrade Serbia, 15. Dec, 2016, pp. 642–650. ISBN: 978-86-80194-05-9.
4. Vukosavljević-Pavlović, V., Radojičić, J. (2015) Credit Support to Women s
Entrepreneurship as a Potentially Important Factor for Socio-economic Development,
Proceedings from International Scientific Conference Challenges in Business and Economics:
Growth, Competitiveness and Innovations, J. Đurović-Todorović, M. Radosavljević (ured.),
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 16. Octоber, pp. 177–190. ISBN 978-86-6139-1156.
5. Krstić, B., Jemović, M., Radojičić J. (2013). Securitization of Loans as a Mechanism for the
Formation of Speculative Bubbles and Launching Financial Crisis of Global Proportions. In
Proceedings from International Scientific Conference The Global Economic Crisis and the
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Future of European Integration, pp. 83–90, Niš: Ekonomski fakultet Niš. ISBN 978-86-6139085-2; COBISS.SR-ID 45584399.
- Радови у тематским зборницима националног значаја (M45)
1. Mаринковић, С., Радојичић, Ј. (2018). Компаративна анализа банкарских сектора
земаља Југоисточне Европе. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М. (ред.)
Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, (стр. 239–255),
Економски факултет, Универзитет у Нишу. ISBN 978-86-6139-161-3.
2. Крстић, Б., Радојичић, Ј. (2017) Концепт националне развојне банке и потреба за
њеним оснивањем у Републици Србији. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М.
(ред.) Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Економски
факултет, Универзитет у Нишу (стр. 161–177), ISBN: 978‐86‐6139-144-6, 2017.
3. Крстић, Б., Радојичић, Ј. (2016). Структура финансијског система и економски раст:
банкарски versus тржишни финансијски системи. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и
Радосављевић, М. (ред.) Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије
(стр. 187-204), Ниш, Економски Факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-1255.
4. Радојичић, Ј., Костадиновић, И. (2016) Карактеристике и значај банкарског
кредитирања малих и средњих предузећа. У Ђуровић-Тодоровић, Ј. и Радосављевић, М.
(ред.) Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке (стр. 249268), Економски Факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-114-9.
5. Радојичић, Ј. (2015). Банкарство у сенци – улога у финансијској кризи и посткризне
тенденције. У З. Аранђеловић, С. Маринковић (ред.) Антикризне политике и
посткризни процеси: Изазови економске науке (стр. 45-58). Ниш: Економски Факултет
Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-095-1.
6. Крстић, Б., Радојичић, Ј. (2013). Компаративна анализа утицаја глобалне финансијске и
економске кризе на банкарски сектор земаља Западног Балкана. У З. Аранђеловић, С.
Маринковић (ред.) Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске
науке (стр. 99-114), Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-086-9
7. Радојичић, Ј. (2012). Глобална регулација као део антикризне стратегије у банкарству.
У Е. Петровић (ред.) Наука и светска економска криза, књига II (стр. 215-224). Ниш:
Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-055-5.
- Радови у објављени научним часописима националног значаја (M51)
1. Radojičić, J., Krstić, B. (2017). Structural reforms of the banking sector - regulatory
approaches and implications, Facta Universitatis Series: Economics And Organization, 14 (2):
117–126. ISSN 0354-4699 (Print).
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/2719/1809
2. Радојичић, J., Радовановић, П. (2015). Уско банкарство – банкарски систем без
приватне емисије кредитног новца као решење за отпорније банке и стабилнији
финансијски систем, Економске теме, 53 (3): 385–406. ISSN: 0353-8648.
економске-теме.срб/53/број/3/чланак/5
https://content.sciendo.com/view/journals/ethemes/53/3/article-p376.xml
3. Krstić, B., Jemović, M., Radojičić, J. (2013). Mortgage Market, Speculative Bubbles аnd тhe
Global Financial Crisis. Ekonomske teme, 51 (4), 657-670. ISSN 0353-8648.
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4. Крстић Б., Радојичић, Ј. (2012). Осигурање депозита као ex ante и ex post антикризни
механизам у банкарству. Економске теме, 50 (4), 535-554. ISSN 0353-8648; COBISS.SRID 519457685.
- Саопштења са скупова националног значаја штампана у целини (M63)
1. Крстић. Б., Радојичић, Ј. (2014). Развој тржишта дуга локалних власти у Републици
Србији и његов значај за локални и реионални економски развој. У Зборник радова са
XIX научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне
Европе, 109-124. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139092-0.
2. Крстић, Б., Радојичић, Ј., Јемовић, М. (2013). Утицај промене власничке структуре
банкарског сектора Србије на rегионални развој. У Зборник радова са XVIII научног
скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 41-54.
Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-6139-067-8.
Tабела 1: Број радова по категоријама и број остварених поена1
Број радова
Број поена
До
Након
До
Након
Укупан број
Број
Категорија
избора
у
избора
у
избора
у
избора
у
поена
поена
звање
звање
звање
звање
асистент асистент асистент асистент
М14
5
1
5
5
М24
4
1
4
4
M33
1
5
5
5
M45
1,5
7
10,5
10,5
M51
3
4
12
12
М52
1,5
1
1,5
1,5
M63
0,5
1
2
0,5
1
1,5
М70
6
1
6
6
УКУПНО
2
21
2
43,5
45,5
2.2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ - УЧЕШЋЕ У
НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА
Кандидаткиња Јелена Радојичић је била ангажована на следећим пројектима:
1. Истраживач на пројекту „Наука и светска економска криза“, у периоду од децембра
2009. до новембра 2012. године. Носилац пројекта: Економски факултет Универзитета у
Нишу.
2. Истраживач на пројекту „Антикризне политике и посткризни процеси“, у периоду од
децембра 2012. до новембра 2015. године. Носилац пројекта: Економски факултет
Универзитета у Нишу.
3. Истраживач на пројекту „Конкурентност и одрживи развој Републике Србије“, у
периоду од децембра 2015. до данас. Носилац пројекта: Економски факултет
Универзитета у Нишу.
1

Вредновање је извршено у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача донетих од стране Националног савета за
научни и технолошки развој (Сл. гласник РС, бр. 24/2016 и 21/2017).
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2.3. АНАЛИЗА И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА
Објављени научни и стручни радови, као и тема докторске дисертације, одговарају ужој
научној области Финансије, банкарство и осигурање. Комисија се определила да анализира
неколико значајнијих радова које је кандидаткиња објавила након избора у звање асистент о
чему, у даљем тексту, износи своје мишљење.
Садржај докторске дисертације под називом „Диверзификација пословних
активности у савременом концепту универзалног банкарства“ поред увода, закључка и
литературе, чини пет логички повезаних целина, при чему су прва четири поглавља теоријскоконцептуалне природе, док садржину петог поглавља чини спроведено емпиријско
истраживање.
У првом поглављу, које носи назив Пословна стратегија и пословни модели банака у
динамичном окружењу, дат је преглед основних трендова у савременом банкарству и фактора
који их условљавају. У овом делу је указано на значај избора адекватне стратегије
диверзификације као одговора на изазове динамичног окружења и представљен је оквир
деловања банака у креирању пословног модела.
У другом поглављу под назовом Теоријско-методолошки аспекти диверзификације
пословних активности у банкама објашњен је сам концепт диверзификације и дат преглед
одређених теоријских приступа објашњавању мотива њене примене у банкарском пословању.
Са теоријског аспекта је посматран утицај диверзификације на ризик и перформансе банака.
Основна претпоставка је да некаматни приходи увећавају профитабилност банака и да већа
диверзификација прихода води већој стабилности банака. Паралелно са теоријским ставовима о
корисности диверзификације у банкарству, анализирани су и резултати емпиријских
истраживања који их потрврђују или оспоравају.
Предмет трећег поглавља, које носи назив Карактеристике савременог концепта
универзалног банкарства, је историјски развој концепта универзалног банкарства,
организационе форме и регулатива којим се правно уобличава диверзификована структура
универзалних банака. На крају поглавља дат је осврт на глобално пословање као
карактеристику великог броја универзалних банака услед тежње за достизањем критичног
обима пословања и присуства у различитим пословним линијама.
У четвртом поглављу под називом Преиспитивањем концепта универзалног
банкарства у контексту глобалне финансијске кризе приказано је удаљавање савременог
универзалног банкарства од концепта „финансијског супермаркета“ у правцу сложених
комбинација регулисаних и нерегулисаних ентитета, вишеструко укључених у ланац
кредитирања који је заснован на секјуритизацији и тржишном финансирању. Оцена
оправданости примене различитих или додатних правила за универзалне банке базирана је на
утврђивању улоге коју су ове институције имале у финансијској кризи, као и на отпорности
самог модела универзалне банке у кризним условима. У овом поглављу је извршено и поређење
нових регулаторних иницијатива прописа и препорука за ограничавање диверзификације
пословних активности банка и сагледани су изазови са којима се суочава концепт универзалног
банкарства у посткризном периоду.
Утицај диверзификације пословних активности на профитабилност и ризик банака чине
предмет емпиријског истраживања које је садржано у петом поглавњу под називом
Диверзификација пословних активности банака у Републици Србији. Уважавајући
вешедимензионалност овог концепта у банкарству, креирани су адекватни индикатори степена
и правца диверзификације. Примењена је вишеструка регресиона анализа и добијен је низ
модела који се разликују у избору зависних и независних варијабли (различите спецификације
модела). На крају су представљени резултати анализа, оцена хипотеза, ограничења и
евентуални будући правци истраживања диверзификације банкарског пословања у Републици
Србији.
Са теоријског аспекта, допринос дисертације се огледа у исцрпном прегледу и анализи
свих релевантних аспеката диверзификације пословних активности у банкама. Поред
систематизације сазнања и резултата претходних истраживања, посебан допринос дисертације
огледа се у резултатима емпиријског истраживања утицаја диверзификације пословних
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активности на перформансе банака у Републици Србији.
Рад под назвиом „Economies of scale and scope in banking: An explorative study of
Serbian banking industry“ истражује присуство економије обима и економије диверзификације
у банкарском сектору Републике Србије у периоду од 2003-2016. године. Резултати спроведене
панел регресионе анализе пружају јаке доказе за постојање економије обима. Разлике у
величини активе значајно објашњавају разлике у стопи приноса на укупну активу прилагођену
ризиком банакa у узорку. Слика о постојању економије диверзификације је мање јасна.
Сложенији индикатор диверзификације није показао статистички значајан утицај на
индикаторе профитабилности банака, али су зато резултати за једноставнији индикатор базиран
на структури активе (учешће остале активе у укупној активи) показали постојање економије
диверзификације у банкарском сектору Републике Србије.
Глобална финансијска криза је отворила питање отпорности различитих пословних
модела банака. Као део посткризног процеса преиспитивања регулације и супервизије банака
јављају се различити програми структурне реформе банкарског сектора што је предмет рада
под називом „Structural reforms of the banking sector - regulatory approaches and
implications“ У раду се анализирају различити регулаторни приступи структурним реформама
и њихове импликације. Заједнички елемент различитих предлога је повлачење линије између
комерцијалног банкарства и ризичних активности инвестиционог банкарства чија се
комбинаиија види као извор системског ризика.
Рад под називом „Consolidation of financial services sector: Analysis of the initiatives in
regulation“ бави се преплитањем тренда диверзификације активности банака са
консолидацијом и концентрацијом финансијских услуга у веће и сложеније банкарске групе.
Тренд укрупњавања банака и обликовање диверзификованог пословног модела резултат је
деловања више међусобно повезаних фактора: релаксације регулаторних ограничења за
укључивање банака у друге послове, економије обима и диверзификације и предности које
статус “сувише велика да би пропала” доноси институцији. У раду се анализира утицај система
регулације, као и одређених трендова, на ефективни степен конкуренције на тржишту
финансијских услуга у Србији, а у мањој мери и на њихове пословне перформансе и
стабилност.
На основу идеје да савремени финансијски системи имају структуралне проблеме чије
решавање захтева фундаменталну реформу, покренут је низ предлога за регулаторно решавање
проблема у чојој основи је уклањање могућности да банке емитују кредитни новац, који ужива
имплицитне и експлицитне државне гаранције. У раду „Уско банкарство – банкарски систем
без приватне емисије кредитног новца као решење за отпорније банке и стабилнији
финансијски систем“ је дат преглед историјских и нових предлога уског банкарства. Поред
тога, концепт уског банкарства анализиран је са аспекта основних карактеристика и циљева, уз
критички осврт на проблеме и успешност могуће имплементације.
У раду под називом „Банкарство у сенци – улога у финансијској кризи и посткризне
тенденције“ сагледавају се потенцијални ризици банкарства у сенци, његова величина и улога
у глобалном финансијском систему. Сложена мрежа ентитета, активности и инструмената
укључена у процес кредитног посредовања базираног на секјуритизацији означава се као
„банкарство у сенци“ јер функционише легално, али ван домашаја регулатора. Такође рад се
бави посткризном регулацијом банкарства у сенци која има за циљ осветљавање што већег
спектра ових активности како би се деловало превентивно на настанак будући финансијских
криза.
У раду „Theoretical and Мethodological Controversies about Financial Innovation in the
Function of Credit Risk Transfer“ анализирају се продаја кредита, секјуритизација и кредитни
деривати у функцији трансфера кредитног ризика банака и извесне теоријско методолошке
контроверзе о њиховој делотворности. Искуство из последње финансијске кризе је показало да
секјуритизација и повећана примена комплексних финансијских иновација за трансфер
кредитног ризика, у одређеним околностима, могу да буду фактори изазивања и канал за
ширење кризе. С обзиром на улогу прогресивног развоја трансфера кредитног ризика у
глобалној финансијској кризи, у раду се указује на скривене опасности овог концепта које могу
да се материјализују као губици тржишних учесника у окружењу које подстиче прекомерно
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преузимање ризика.
Рад „Mortgage Market, Speculative Bubbles аnd тhe Global Financial Crisis“ се бави
растућим трендом одвајања финансијске од реалне економије услед интензивног развоја
технологије, финансијске глобализације и финансијских иновација. Секјуритизација омогућава
претварање банакарских кредита у хипотекарне хартије на чије купце прелази ризик држања
дугорочних хипотекарних кредита. У раду се разматра секјуритизација хипотекраних кредита
као покретач кризе која је погодила најпре америчко хипотекарно тржиште а постала глобална.
У раду под називом „Securitization of Loans as a Mechanism for the Formation of
Speculative Bubbles and Launching Financial Crisis of Global Proportions“ анализира
секјуритизација као финансијска иновација која се заснива на претварање мање ликвидних
банкарских потраживања у хипотекарне хартије од вредности. У раду се анализира
комплексност механизма секјуритизације кредита као и његова улога у формирању
„спекулативних мехура“ и разматра се питање ре-регулације секјуритизације кредита.
Рад „Осигурање депозита као ex ante и ex post антикризни механизам у
банкарству“ бави се овом дејством осигурања депозита као антикризног механизма у
банкарству и проблемом контроле моралног хазарда и дизајнирања оптималног система
осигурања депозита са аспекта изазова обезбеђења заштите депонената без прекомерног
подривања тржишне дисциплине. Анализирају се искуства из глобалне финансијске кризе која
су апострофирала кључни значај проактивног приступа и изградње ефикасних националних
шема осигурања депозита за глобалну финансијску стабилност.
***
Комисија је анализом научних научних радова др Јелене Радојичић дошла до закључка
да је кандидаткиња показала усмерење и компетентност за област за коју се бира. Користећи
адекватан теоријско-методолошки приступ, кандидаткиња анализира бројне концепте и
феномене у области финансија и банкарства, постављајући нова истраживачка питања у
домаћој научној пракси у области којом се бави. Имајући у виду презентоване резултате
научно-истраживачког рада, Комисија закључује да кандидаткиња поседује компетенције које
су неопходне за успешан научно-истраживачки рад.
3. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ
Најпре као сарадник у настави, а тренутно као асистент, кандидаткиња др Јелена
Радојичић је на Економском факултету у Нишу ангажована на извођењу часова вежби из
предмета: Банкарски менаџмент, Финансијски систем и финансијске институције и
Финансијска тржишта. Поред извођења часова вежби, кандидаткиња учествује у припреми и
спровођењу колоквијума на предметима на којима је ангажована, обавља консултације са
студентима и пружа им помоћ у изради семинарских радова. Кандидаткиња др Јелена
Радојичић поседује неопходно искуство и способност за наставни и педагошки рад, има
одговоран и професионалан однос према студентима и одговорно приступа извршавању својих
наставних и других радних задужења.
4. ЕЛЕМЕНТИ ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Допринос академској и широј заједници кандидаткиње др Јелене Радојичић може се
систематизовати на следећи начин:
1. Учешће у раду тела Економског факултета у Нишу:
 члан Савета Економског факултета Универзитета у Нишу (Одлука ННВ бр. 04-3366 од
06.11.2015. године),
 члан Комисије за попис основних средстава Економског факултета у Нишу са стањем на
дан 31.12.2012. године (Одлука декана бр. 01-3664 од 12.12.2012), Комисије за попис
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основних средстава Економског факултета у Нишу са стањем на дан 31.12. 2014. године
(Одлука декана бр. 01-3936 од 19.12.2014.) и Комисије за попис основних средстава
Економског факултета у Нишу са стањем на дан 31.12. 2016. године (Одлука декана бр.
01-186 од 05.12.2015. године)
 члан Већа центра за економска истраживања на Економском факултету у Нишу (Одлука
ННВ бр. 04-3292 од 03.11.2015. године).
 члан Комисије за упис студената у I годину основних академских студија Економског
факултета у Нишу школске 2012/2013. године (Одлука ННВ бр. 04-936 од 17.04.2012.
године), школске 2015/2016. године (Одлука ННВ бр. 04-1672 од 05.06.2015. године) и
школске 2016/2017. Године (Одлука ННВ бр. 04-1015 од 05.04.2016. године)
 члан Тима за припрему документације за акредитовање студијског програма Финансије,
банкарство и осигурање на основним академским студијама Економског факултета
Универзитета у Нишу (Одлука ННВ Факултета бр. 04-246 од 01.02.2013. године).
2. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних
и научних конференција и скупова:
 члан Организационог одбора научног скупа Регионални развој и демографски токови
земаља Југоисточне Европе, који је одржан 2013. године (Одлука ННВ Факултета бр.
04-3700 од 13.12.2012. године),
 члан Организационог одбора научног скупа Регионални развој и демографски токови
земаља Југоисточне Европе, који је одржан 2015. године (Одлука ННВ Факултета
бр.04-109 од 23.01.2015. године),
 члан Организационог одбора Научног скупа поводом Дана Економског факултета у
Нишу (Одлука ННВ Факултета бр.04-4112 од 25.12.2015. године.
4. Успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници;
 ментор студената прве године Економског факултета у Нишу (менторска група студената
који су школске 2015/2016., 2016/2017. и 2017/2018. године први пут уписани у прву
годину основних студија на Економском факултету Универзитета у Нишу).
5. MИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу сагледавања и оцене биографских података, научно-истраживачког рада,
наставно-педагошке активности и доприноса академској и широј заједници пријављеног
кандидаткиње Комисија је дошла до следећих закључака:
Кандидаткиња др Јелена Радојичић 2018. године стекла звање доктор економских наука
одбранивши докторску дисертацију из уже научне области Финансије, банкарство и осигурање.
Др Јелена Радојичић је аутор 22 рецензирана научна рада објављена у часописима,
тематским зборницима и зборницима радова са научних конференција из уже научне области
Финансије, банкарство и осигурање (број радова по категоријама: М14-1, М24-1, М33-5, М45-7,
М51-4, М52-1, M63-3, М70-1), остваривши укупно 45,5 поена (2 до избора у звање асистент и
43,5 након избора у звање асистент). Као истраживач је била ангажована на три научна
пројеката чији је носилац Економски факултет у Нишу.
У досадашњем раду на Економском факултету Универзитета у Нишу, најпре као
сарадник, а затим и као асистент, изводећи вежбе, консултације и колоквијуме, кандидаткиња је
стекла вишегодишње наставно-педагошко искуство управо на предметима за које се бира
наставник у звање доцент. Смисао за наставни рад и коректност односа кандидаткиње
потврђују и оцене студената добијене у оквиру редовног анкетирања студената о квалитету
садржаја и метода наставе. Уз научно-истраживачки и наставно-педагошки рад, остварила је и
значајно ангажовање у раду разних комисија и тимова Факултета, доприносећи тако академској
и широј заједници.
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На основу изложеног, Комисија констатује да кандидаткиња задовољава минималне
критеријуме за избор у наставничко звање доцент у пољу друштвено-хуманистичких наука који
су дефинисани Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу.
Кандидаткиња Јелена Радојичић је одбранила докторску дисертацију у области за коју се бира;
у последњем петогодишњем периоду аутор је рада објављеног у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу, у којем је првопотписани аутор рада;
аутор је два рада у часописима који се издају на енглеском језику, у којима је у једном раду
првопотписани аутор рада; и има једно излагање на научном скупу.
Имајући у виду научно-истраживачки и наставно-педагошки рад кандидаткиње, као и
елементе доприноса академској и широј заједници, Комисија констатује да др Јелена
Радојичић, асистент Економског факултета у Нишу, испуњава 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 за избор у звање доцент, као и Ближим критеријумима за избор у звања
наставника Универзитета у Нишу за избор у звање доцент.
Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Економског факултета у Нишу и
Научно-стручном већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу да др Јелену
Радојичић изабере за наставника Факултета, у звање доцент за ужу научну област Финансије,
банкарство и осигурање (предмети: Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта, Финансијски
систем и финансијске институције и Банкарство) на Економском факултету Универзитета у
Нишу.

У Нишу, 19.10.2018. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. ______________________________________
Др Срђан Маринковић, редовни професор
Економског факултета у Нишу

2. ______________________________________
Др Борко Крстић, редовни професор
Економског факултета у Нишу у пензији

3. ______________________________________
Др Виолета Тодоровић, ванредни професор
Економског факултета у Крагујевцу
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