СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
НАУЧНО-СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ДРУШТВЕНОХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У
НИШУ

Одлуком Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу
НСВ број 8/18-01-009/18-006 од 13.12.2018. године, именовани смо за чланове Комисије за
писање извештаја о пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника у звање редовни
професор или ванредни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне
финансије (предмети: Финансијско рачуноводство и Специјални биланси) на Економском
факултету Универзитета 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

ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс, објављен у дневном листу “Народне новине”, 30.11.2018. године,
за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Финансијско рачуноводство и
Специјални биланси) пријавио се један кандидат – др Дејан Спасић, ванредни професор
Економског факултета у Нишу.
Комисија је констатовала да је др Дејан Спасић уз пријаву, приложио 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
Дејан Спасић, рођен 04.03.1968. године у Зајечару, где је завршио основну и средњу
економску школу са одличним успехом, стекавши Вукову диплому. Економски факултет у Нишу,
смер Пословна економија, уписао је 1988. године. Основне студије завршио је марта 1993.
године одбраном дипломског рада под називом: "Источна европа на путу ка тржишној
привреди". Последипломске студије, смер: Финансијско-рачуноводствена анализа, завршио је
на Економском факултету у Београду јула 1999. године, одбраном магистарске тезе под
називом: "Финансијско-рачуноводствени аспекти оснивања друштава капитала". Докторску
дисертацију под називом "Санација предузећа - финансијско рачуноводствени аспекти"
одбранио је на Економском факултету у Београду 06.11.2006 године.
Од марта 1993. до августа 1994. године радио је у приватном предузећу „Фримони“ Ниш
на пословима финансија, рачуноводства и шпедиције. Од 1. октобра 1994. године ради на
Економском факулетету у Нишу као асистент приправник, а од 1999. године као асистент на
предметима Финансијско рачуноводство и Ревизија.
У звање доцент изабран је 17.04.2007. године. У исто звање поново је изабран је
26.04.2012. године. У овом звању је на Економском факултету у Нишу изводио наставу на
предметима Финансијско рачуноводство и Специјални биланси (основне академске студије) и
Пословно и финансијско реструктурирање (мастер академске студије).
У звање ванредни професор изабран је 02.06.2014. године. У овом звању на Економском
факултету у Нишу изводи наставу на предметима Финансијско рачуноводство и Специјални
биланси (основне академске студије), Пословно и финансијско реструктурирање (мастер
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академске студије) и Финансијско извештавање у условима монетарних промена (докторске
академске студије).
Од школске 2007/08. године ангажован је за извођење наставе на Економском факултету
у Београду за предмет Специјални биланси (основне академске студије), а од школске 2011/12,
године за предмет Консолидовани биланси (мастер академске студије).
У току своје досадашње академске каријере, Дејан Спасић је учествовао у три научноистраживачка пројекта националног карактера, финансирана од стране надлежног
министарства за науку, четири научно-истраживачка пројекта Економског факултета у Нишу,
као и у четири међународна TEMPUS пројекта, у два Jean Monnet пројекта и једном пројекту
Светске банке о реформи финансијског извештавања у Републици Србији.
Свој научно-истраживачки ангажман остварио је и на студијским боравцима на
универзитетима у Немачкој (Гетинген и Регенсбург), Аустрији (Беч и Линц) и Словенији
(Љубљана).
У оквиру активности Центра (раније института) за економска истраживања Економског
факултета у Нишу учествовао је у изради елабората о процени вредности капитала више од
четрдесет предузећа, као и у изради бизнис планова и других економско-финансијских услуга.
Члан је Савета Универзитета у Нишу за период март 2016 - март 2019. године. Од
01.10.2009. до 30.09.2012. године др Дејан Спасић је обављао функцију продекана за научни
рад Економског факултета у Нишу, био председник Комисије за последипломско образовање и
председник Већа Центра за економска истраживања. Од 01.11.2012. до 31.10.2015.године
обављао је функцију председника Савета Економског факултета. На исту функцију је изабран
06.12.2018. године до 2021. године. Осим тога, члан је комисије за признавање диплома
страних високошколских установа Универзитета у Нишу. Био је председник организационог
одбора Међународне летње школе Економије 2010. и 2011. године и члан организационих и
програмских одбора више националних и међународних научних скупова.
Члан је Европске асоцијације рачуновођа.
Од 01.01.2016. године, уредник је водећег научног часописа националног значаја - Facta
Universitatis, Series: Economics and Organization.
У току досадашње универзитетске каријере Дејан Спасић је објавио један уџбеник, једну
монографију националног значаја, 68 научних и стручних радова и био уредник 2 зборника
радова међународних научних конференција.
Поседује знање немачког и енглеског језика.

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА
Најзначајнији елементи научно-истраживачке и стручне активности сваког кандидата
односе се на објављивање научних радова из уже научне области за коју се бира, у
међународним или водећим часописима националног значаја, објављивање радова у
тематским зборницима, као и реферати кандидата на међународним и домаћим научним
скуповима. Елементи као што су учешће на научним пројектима, цитираност радова у домаћој и
страној литератури такође говоре о квалитету научног и стручног рада сваког кандидата.
2.1. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ КАНДИДАТА
Кандидат др Дејан Спасић је у свом досадашњем научно-истраживачком раду остварио
следеће резултате:
У досадашњој каријери, објављенo je:


један уџбеник,



једна монографија националног значаја,



68 научних радова, публикованих у домаћим и међународним часописима, зборницима
радова са националних и међународних научних конференција
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При томе, од последњег избора у звање ванредни професор, објављено је:
(1) 1 монографија националног значаја,
(2) 21 научни рад, од чега:


1 рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)



2 рада у часопису међународног значаја (М24)



5 саопштења са међународног скупа штампаних у целини (М33)



4 рада у тематском зборнику националног значаја (М45)



4 рада у водећем часопису националног значаја (М51)



1 рад у часопису националног значаја (М52)



1 предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61)



1 саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)



2 рада у међународним часописима, некатегорисаних у Републици Србији

Преглед објављених научних и стручних радова кандидата наводимо на начин како је то
учињено у пријави на конкурс. Сваки рад је означен и вреднован у складу са ознакама врсте
научних резулата (Р, односно, важећа М категорија), у складу са актуелним Правилником о
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача (Сл. Гласник РС бр. 24/2016 и 21/2017).
а) СПИСАК РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
Монографија националног значаја (М42)
1. Дејан Спасић, Ксенија Денчић-Михајлов. (2018). Мерџери и аквизиције: изазови за
финансијско извештавање и управљање. Монографија националног значаја.
Издавач: Економски факултет Ниш, ISBN 978-86-6139-162-0; COBISS.SR-ID 267758092,
242 стране, ауторски део: од 85. – 218. стране
Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)
1. Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2015). Enhancing competitiveness of enterprises
through voluntary disclosure: Empirical evidence from Serbia. In: Improving the
competitiveness of the public and private sector by networking competences (pp. 83 - 106),
Niš: Ekonomski fakultet Niš, ISBN 978-86-6139-100-2.
Рад у часопису међународног значаја (М24)
1. Dejan Spasić, Anton Vorina. (2018). Intangible assets in consolidated financial statements of
Serbian and Slovenian listed companies: A preliminary overview of the reporting practices.
Teme, 42 (1), 167-184, https://doi.org/10.22190/TEME1801167S
2. Maja Stojanović-Blab, Daniel Blab, Dejan Spasić. (2016). Sustainability reporting - A
challenge for Serbian companies. ТЕМЕ, časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu,
40(4), pp. 1349 - 1366, https://doi.org/10.22190/TEME1604349S
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
1. Ксенија Денчић-Михајлов, Дејан Спасић. (2018). Мерџери и аквизиције као конкурентске
стратегије у ери дигитализације. У: 23rd International Scientific Symposium: Strategic
Management and Decision Support Systems in Strategic Management (стр. 47-53),
Суботица: Економски факултет, ISBN 978-86-7233-372-5, Суботица, 26-27. 4. 2018.
2. Ксенија Денчић-Михајлов, Младен Крстић, Дејан Спасић. (2016). Импликације
превођења страних валута у стабилним и хиперинфлаторним привредама на примену
принципа опрезности у финансијском извештавању. У: Стратегијски менаџмент и
системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту (СМ 2016) (стр. 632 - 643),
Економски факултет у Суботици, ISBN 978-86-7233-356-5, Суботица, 19. 5, 2016.
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3. Dejan Spasić. (2016). Recent changes in regulatory framework for financial reporting in
Serbia - A step backward in internationalization of business?. In: Proceedings of the 1st
International Conference: Contemporary Issues in Theory and Practice of Management 2016
(CITPM 2016) (pp. 403 - 409), Czestochowa, Poland: Czestochowa University of Technology,
Faculty of Management, ISBN 978-83-65179-43-2 (general: hard copy + electronic copy)
ISBN 978-83-65179-41-8 (hard copy), Czestochowa, Poland, 21. - 22. April, 2016.
4. Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). Merenje nivoa obelodanjivanja obaveznih
finansijskih informacija – razvoj modela i neki empirijski rezultati. In: How to prosper until
2020? Business and Social Challenges of the Modern World (pp. 265 - 272), Celje:
Ekonomska škola Celje, Slovenia, ISBN 978-961-6542-32-6, UDC Zbornika: -.339.138(082.
Celje, Slovenia, 15. May, 2014
5. Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). Transparency of financial reporting in Serbia
– regulatory framework and reporting practices. In: The Economies of Balkan and Eastern
Europe Countries in the Changed World, Procedia Economics and Finance, 9(2014) (pp. 153 162), Elsevier, ISBN 2212-5671, Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy,
Greece, 9. - 12. May, 2013, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00016-1.
Рад у тематском зборнику националног значаја (М45)
1. Dejan Spasić, Tadija Đukić. (2017). Neke specifičnosti u primeni koncepta fer vrednosti pri
vrednovanju imovine i neto imovine preduzeća. U: Konkurentnost i održivi razvoj privrede
republike Srbije (str. 653-664), Niš: Ekonomski fakultet Niš, ISBN 978‐86‐6139-144-6.
2. Dejan Spasić, Tadija Đukić. (2016). Potreba uključivanja entiteta za posebne namene u
konsolidovane finansijske izveštaje. U: Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi
ekonomske nauke (str. 587 - 600), Niš: Ekonomski fakultet Niš, ISBN 978-86-6139-114-9.
3. Tadija Đukić, Dejan Spasić. (2016). Finansijsko izveštavanje i menadžment preduzeća. U:
Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (str. 521 - 537), Niš: Ekonomski
fakultet Niš, ISBN 978-86-6139-125-5.
4. Tadija Đukić, Dejan Spasić. (2014). Motivi i instrumenti kreativnog računovodstva. U:
Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke (str. 587 - 600), Niš:
Ekonomski fakultet Niš, ISBN 978-86-6139-095-1.
Рад у водећем часопису националног значаја (М51)
1. Dejan Spasić. (2018). Do Serbian companies provide relevant disclosures about Goodwill?.
Ekonomske teme, 56 (1), 127-138, https://doi.org/10.2478/ethemes-2018-0008.
2. Dejan Spasić. (2017). Računovodstveni tretman potencijalne naknade u poslovnim
kombinacijama. Revizor: časopis za teoriju i praksu, 20(79), str. 19 - 31.
3. Дејан Спасић. (2017). Стицање контроле над ентитетом у који се инвестира остварено у
фазама - специфичности рачуноводственог поступка и утицај на аналитичку вредност
консолидованих финансијских извештаја. Анали Економског факултета у Суботици,
53(38/2017), стр. 233 - 249.
4. Daniel Blab, Dejan Spasić, Maja Stojanović (2014). Sustainability Reporting in accordance to
the G4 Guidelines of the Global Reporting Initiative. Ecologica, 21(74), pp. 198 - 203.
Рад у часопису националног значаја (М52)
1. Дејан Спасић, Александра Арсенијевић. (2017)., Неки изазови у признавању прихода у
складу са МСФИ 15. Економски погледи, 19(1), pp. 53 - 68.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61)
1. Дејан Спасић. (2016). Исказна моћ информација о гудвилу - претпоставке примене
МСФИ и анализа праксе извештавања. У: Финансијско извјештавање као катализатор
раста економије (стр. 77 - 98), Теслић: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске,
ISBN 978-99976-620-3-3, Теслић, Бања Врућица, Босна и Херцеговина, 15. - 17. 9, 2016.
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Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)
1. Dejan Spasić. (2015). Harmonizacija finansijskog izveštavanja kao pretpostavka
međunarodnih investiranja - dostignuća na globalnom nivou i u Republici Srbiji. U: Regionalni
razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope 20(1), (str. 569 - 582), Niš: Ekonomski
fakultet Niš, ISBN 978-86-6139-104-0, Niš, Srbija, 26. Jun, 2015.
Међународни часописи, некатегорисани у Републици Србији
1. Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2016). Mandatory and Voluntary Disclosures of
Serbian Listed Companies - Achieved Level and Some Recommendation for Improving their
Relevance. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research
(IJBESAR), 9(1), pp. 27 - 38, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala,
Greece, ISSN 2408-0098 (Print) ISSN 2408-0101 (Online).
2. Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). An Assessment of Mandatory Disclosure in
the Annual Reports of Serbian Listed Companies. Economics and Business, 26(1), pp. 97 106, University of Riga, Latvia, ISSN 1407-7337, https://doi.org/10.7250/eb.2014.026.
б) СПИСАК РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЛЕ РЕИЗБОРА (ПОНОВНОГ ИЗБОРА) У ЗВАЊЕ
ДОЦЕНТА
Уџбеник
Ката Шкарић-Јовановић, Дејан Спасић. (2012). Специјални биланси, уџбеник, ЦИД Економског
факултета у Београду, ISBN 978-86-403-1248-6, COBISS.SR-ID 193661708, 329 страна, ауторски
део: од 15. – 259. стране
Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)
1. Dejan Spasić. (2012). Usability of financial statements for business decision-making in the
crisis situation - the effects of accounting policies on an financial analysis. Thematic
collection of papers of international significance: Reengineering and Entrepreneurship under the
Contemporary Conditions of Enterprise Business, Niš, стр. 118-130., ISBN: 978-86-6125-065-1,
COBISS.SR-ID 193363980.
2. Ксенија Денчић-Михајлов, Дејан Спасић. (2013). Проблемы процесса установления цены
акций первого публичного размещения, Монографија: „Стратегические менаджмент:
теория, методология, практика“, стр. 19-27. (in Russian).
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
1. Дејан Спасић, Ксенија Денчић-Михајлов, Тадија Ђукић. (2013), Financial Reporting and
Statutory Audit – Novelties in the Regulatory Framework fоr Serbian Companies Coming
Into Force as of 2014. Зборник радова: „Юбилейна международна научнопрактическа
конференция "Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции,
перспективи", 25-26.10.2013, Том 3, Свиштов, Бугарска, стр. 94-102., ISBN: 978-954-230944-4.
Рад у тематском зборнику националног значаја (М45)
1. Дејан Спасић, Тадија Ђукић. (2012). Коришћење рачуноводствених информација за
утврђивање стечајног разлога презадужености. Тематски зборник: Наука и светска
економска криза, књига 1, Економски факултет, Ниш, стр. 389-398, ISBN: 978-86-6139-042-5,
COBISS.SR-ID 188481292.
2. Тадија Ђукић, Дејан Спасић. (2012). Нормативна основа за финансијско извештавање
буџетских корисника у Србији. Тематски зборник: Наука и светска економска криза,
књига 2, Економски факултет, Ниш, стр. 395-403, ISBN: 978-86-6139-055-5, COBISS.SRID 194027788.
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3. Дејан Спасић, Тадија Ђукић. (2013). Корисност неких инструмената финансијскорачуноводствене анализе у превентивном откривању кризе у пословању. Тематски
зборник: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке,
Економски факултет Ниш, ISBN: 978-86-6139-086-9, COBISS.SR-ID 204457484.
Рад у водећем часопису националног значаја (М51)
1. Dejan Spasić, Maja Stojanović. (2013). Sustainability Reporting – Theoretical Framework and
Reporting Practice in the Serbian Oil Industry. Facta Universitatis, Series Economics and
Organization, Vol. 10, No 3, 231-244.
2. Dejan Spasić. (2012). Nematerijalna imovina povezana sa kupcima - priznavanje i
vrednovanje u poslovnoj kombinaciji odvojeno od gudvila. Makreting, Vol. 43, Godina / Year
2012, str. 141-156., doi:10.5937/markt1202141S
Рад у часопису националног значаја (М52)
1. Ксенија Денчић-Михајлов, Дејан Спасић. (2013). Реализација иницијалних јавних понуда
акција на "тржиштима у настајању. Нови економист - часопис за економску теорију и
праксу бр. 13., јануар-јун 2013, Година VII.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)
1. Дејан Спасић. (2012). Процена вредности марке – могућности вредновања и
признавања у финансијским извештајима. Зборник радова: Значај рачуноводства,
ревизије и финансија у процесу превладавања економске кризе, 16. Конгрес СРР РС, Бања
Врућица, Република Српска, БиХ, стр. 259-291., ISBN: 978-99938-840-7-1, COBISS.BH-ID
3258648
в) СПИСАК РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
Међународни часописи, некатегорисани у Републици Србији
1. Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2006). Scope of Corporate Governance and
Financial Reporting Reform in Serbia. Accounting and Management Information Systems,
No. 18/2006, Journal edited by the Faculty of Accounting and Management Information
Systems, Bucharest, Romania, стр. 6-20, ISSN 1583-4387.
2. Miruna-Lucia Nachescu, Marina Serafimovska, Burak Arzova, Krasimir Marinov, Dejan
Spasić, Mert Uydaci. (2009). Business ethic seen by the students in the Balkans’
countries. Accounting and Management Information Systems, Vol 8, No. 3, Journal edited by
the Faculty of Accounting and Management Information Systems, Bucharest, Romania, стр.
408-444., ISSN 1583-4387.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
1. Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2007). Accounting and Auditing Harmonization and
IFRS Application within the Finance Sector: the Case of Serbia. (2007). Zbornik radova:
st
“The Balkan Countries’ 1 International Conference on Accounting and Auditing”, march 2007,
collection of papers, Edirne, Turkey, edited by: Association of Accounting and Finance
Academicians Turkey, стр. 429-439., ISBN 13: 978-975-01960-1-5; ISBN 10: 975-01960-1-5.
2. Dejan Spasić, Maja Stojanović. (2009). Pro Forma Emphasis in Earnings Announcements
– the Case of Serbia. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: „Challenges of
the World Economic Crisis“, стр. 421-435., ISBN: 978-86-85099-98-4, COBISS.SR-ID
172252940.
Рад у тематском зборнику националног значаја (М45)
1. Дејан Спасић. (2007). План санације – основа за оцену подобности санације
предузећа. Тематски зборник: Развијање конкурентске предности предузећа у Србији
у условима европских интеграција, Економски факултет Ниш, стр. 315-340., ISBN 97886-85099-59-5, COBISS.SR-ID 145646604,
2. Дејан Спасић. (2008). Периодично финансијско извештавање као инструмент
заштите инвеститора – основни принципи извештавања. Тематски зборник:
Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских
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интеграција, књига 2, Економски факултет Ниш, стр. 187-202., ISBN 978-86-85099-79-3,
COBISS.SR-ID 154687756,
3. Dejan Spasić, Maja Stojanović. (2009). Zahtevi tržišta kapitala za finansijskim
izveštavanjem. Tematski zbornik: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u
uslovima evropskih integracija, knjiga 3, Ekonomski fakultet Niš, str. 293-314., ISBN 978-866139-000-5, COBISS.SR-ID 172242956.
4. Dejan Spasić. (2009). Quality control systems for study programs and teaching process
at the Faculty of Economics in Niš. Tematski zbornik: Rationalization of the Postgraduate
Studies in Business Management and Economics in Serbia, Универзитет у Крагујевцу,
Економски факултет, Крагујевац, стр. 237-244., ISBN 978-86-6091-005-1, COBISS.SR-ID.
175215372.
Рад у часопису националног значаја (М52)
1. Дејан Спасић. (2006). Стратегије превазилажења кризе у пословању. Економске
теме бр. 4-5/2006, год. 44, Vol. 4-5, стр. 169-180.
2. Дејан Спасић. (2007). Примена вештачких неуронских мрежа
финансијских извештаја. Рачуноводство, бр. 7-8/2007, стр. 3-11.

у

анализи

3. Дејан Спасић, Марија Трајчевски. (2010). Дизајнирање интерних контрола над
финансијским извештавањем – компаративна анализа. Рачуноводство, бр. 5-6/2010,
стр. 103-116.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)
1. Дејан Спасић. (2008). Транспарентност финансијских информација – захтеви
тржишта капитала ЕУ. Зборник радова: „Задаци рачуноводствене, ревизорске и
финансијске професије након потписивања Споразума о стабилизацији и
придруживању са Европском унијом“, 12. Конгрес СРРРС, Бања Врућица, Теслић,
Република Српска, стр. 369-387., ISBN 978-99938-840-3-3, COBISS.BH-ID 821784,
2. Дејан Спасић. (2009). Одржање капитала и тест солвентности – механизми заштите
инвеститора и поверилаца од настанка кризе у пословању. Зборник радова:
„Рачуноводство, ревизија и финансије у условима глобалне кризе“, 13. Конгрес СРРРС,
Бања Врућица, Теслић, Република Српска, стр. 175-198., ISBN 978-99938-840-4-0,
COBISS.BH-ID 1260056.
г) СПИСАК РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЛЕ РЕИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
Докторска дисертација:
"САНАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА - ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТИ", 270 страна,
одбрањена на Економском факултету у Београду, 06.11.2006. године
Научни радови:
1. Dejan Spasić. (2005). Uloga esterne i interne revizije u sprečavanju bankrotstva
preduzeća. Ekonomske teme, decembar 2005, str. 199-207.
2. Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2005). Chalenges of Corporate Restructuring:
The Case of Companies in Crises. Conference proceedings of the International
conference: "The Challenges of the New Economy", oktobar 2005, Ohrid, str. 255-265.
3. Ксенија Денчић-Михајлов,
Дејан Спасић. (2005). Опорезивање као фактор
реализације стратегије спајања (припајања) предузећа. Зборник радова:
"Финансијско-рачуноводствена професија у реформи пореског система", IX Конгрес
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске Бања Врућица, Република Српска, стр.
189-198., октобар 2005.
4. Ксенија Денчић-Михајлов,
Дејан Спасић. (2005). Екстерни раст у функцији
реструктурирања предузећа у кризи: Ефекти реализације и импликације на
консолидовање финансијских извештаја. Рачуноводство, бр. 7/8/2005, стр. 24-31.
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5. Dejan Spasić. (2006). Bilans prezaduženosti - informaciona osnova za odlučivanje o
bankrotstvu ili reorganizaciji preduzeća. Ekonomske teme, 5/2004, str. 147-156.
6. Дејан Спасић. (2004). Рачуноводствена професија и међународно финансијско
извештавање. Зборник радова са XXXV Симпозијума СРРС: "Изазови рачуноводствене
професије у условима глобализације финансијског извештавања", јун 2004. године, стр.
40-56.
7. Јован Крстић, Dejan Spasić. (2004). "Financial Reporting in Serbia and Harmonization
with IAS/IFRS. Conference Proceedings from the 10th International Scietific and Practical
Seminar: The Problems of the Foreign Economic Relations Development and Attraction of the
Foreign Investments - Regional Aspects, Donetsk, Ukraina, Februar 2004, p. 570-573.
8. Dejan Spasić. (2003). Primena diskriminacione analize u ispitivanju potrebe saniranja
preduzeća. Ekonomske teme, 6/2003, str. 119-128.
д) СПИСАК РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
1.

Дејан Спасић. (2003). Компаративна анализа улоге међународних професионалних
удружења у примени међународне рачуноводствене регулативе. У: Рачуноводство
и менаџмент у новом пословном окружењу (стр. 81-97), Београд: Савез рачуновођа и
ревизора Србије, XXXIV Симпозијум, Златибор, мај 2003.

2.

Dejan Spasić. (2002). Value Reporting - finansijsko izveštavanje usmereno ka ulagačima
kapitala. Ekonomske teme, 6/2002 - Ostvarivanje dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u
uslovima liberalizacije i globalizacije (tematski broj), 183-192.

3.

Милорад Стојилковић, Дејан Спасић. (2002). Извештај о променама на капиталу (II
део) - нормативна регулисаност и пракса извештавања према US-GAAP и UK-GAAP
и правци хармонизације [Statement of Changes in Equity (Part II) - The regulation and
reporting practice according to US-GAAP and UK GAAP and directions for harmonization].
Рачуноводство, 12/2002, 14-22.

4.

Милорад Стојилковић, Дејан Спасић. (2002). Извештај о променама на капиталу нормативна регулисаност и пракса извештавања према МРС и правци развоја код
нас. Рачуноводство, 11/2002, 16-23.

5.

Дејан Спасић. (2002). МРС 31 - Финансијско извештвање о уделима у заједничким
подухватима. У: Примена Међународних рачуноводствених стандарда (стр. 142-153),
Београд: Савез рачуновођа и ревизора Србије, III Семинар, Златибор, октобар 2002.

6.

Axel Haller, Dejan Spasić. (2002). Normierung der "Discounted Cash-Flow"-Methode im
Rahmen staatlich verordneter Zwangsprivatisierung - Aktuelle Regelungen in der
Republik Serbien. Finanz Betrieb, Juli/August 2002, 431-440.

7.

Дејан Спасић. (2002). Стандардизација финансијског извештавања у функцији
заштите инвеститора. У: Стандардизација финансијског извештавања у условима
интернационализације бизниса (стр. 75-90), Београд: Савез рачуновођа и ревизора
Србије, XXXIII Симпозијум, Златибор, мај 2002.

8.

Дејан Спасић. (2000). Биланс оснивања акционарског друштва. Рачуноводство,
2/2000, 28-39.

9.

Dejan Spasić. (1999). Računovodstveni tretman lizinga. U: Efikasnost transformacije
preduzeća (str. 217-226), Niš: Ekonomski fakultet Niš.

10. Dejan Spasić. (1999). Računovodstveni aspekti finansiranja društava kapitala u
postupku osnivanja. Ekonomske teme 1-2/1999, 565-577.
11. Јован Крстић, Дејан Спасић. (2002). Глобализација привредних токова и
национално рачуноводствено извештавање. У: Рачуноводство, ревизија и пословне
финансије у новом привредном систему (стр. 39-55), Бања Лука: Савез рачуновођа и
ревизора Републике Српске, 3. Симпозијум, Теслић, Република Српска, октобар 2002.
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г) СПИСАК РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
Магистарска теза
"Финансијско-рачуноводствени аспекти оснивања друштава капитала", магистарска
теза, Економски факултет Београд, јули 1999, 150 стр.
Научни радови:
1. Dejan Spasić. (1997). Potreba normativnog regulisanja konsolidovanja u nas. U:
Efikasnost transformacije preduzeća (str. 308-318), Niš: Ekonomski fakultet Niš.
2. Dejan Spasić, Ksenija Denčić (1997). Finansijsko-računovodstveni aspekti pripajanja
preduzeća. Ekonomske teme,2/97, 499-510.
3. Dejan Spasić. (1996). Neki aspekti deformacije stope prinosa u uslovima inflacije. U:
Efikasnost transformacije preduzeća (str. 242-254), Niš: Ekonomski fakultet Niš.
2.2. УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА
У току своје досадашње академске каријере, Дејан Спасић је учествовао у три научноистраживачка пројекта националног карактера, финансирана од стране надлежног
министарства за науку, четири научно-истраживачка пројекта Економског факултета у Нишу,
као и у четири међународна TEMPUS пројекта, у два Jean Monnet пројекта и једном пројекту
Светске банке:
а) Учешће у реализацији националних пројеката, финансираних од стране надлежног
министарства за науку:
1. Од 1996-2000. године, истраживач на пројекту Министарства за науку и технологију
Републике Србије у оквиру макропројекта "Управљање трансформацијом предузећа",
потпројекат: "Ефикасност трансформације предузећа".
2. Од 2002-2005. године, истраживач на пројекту Министарства за науку, технологију и
развој Републике Србије бр. 1908: "Остваривање димензија управљања предузећима у
Србији у условима либерализације и глобализације".
3. Од 2006-2010. године, истраживач на пројекту Министарства науке и заштите животне
средине број 149052 „Развијање конкурентске предности у Србији у условима европских
интеграција“.
б) Учешће у реализацији научно-истраживачких пројеката Економског факултета Универзитета
у Нишу:
1. Хармонизација привредно-системских решења Србије са Европском Унијом (2008-2009)
2. Наука и светска економска криза (2009-2012)
3. Посткризни процеси и антикризне политике: изазови економске науке (2012-2015)
4. Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије (2015-2018)
в) Учешће у реализацији међународних пројеката:
1. TEMPUS JEP CD 19087 – 2004: “Reorganization of economics study in Serbia” (2004-208)
2. TEMPUS JEP CD 41103 – 2006: “Master of science ‘International Business Development’”
(2006-2009)
3. TEMPUS JEP CD 41146 – 2006: “Rationalization of the postgraduate studies in business
management and economics in Serbia” (2006-2009)
4. 158999-TEMPUS-ES-TEMPUS-SMGR – 2010: “CUBRIK“ (члан екпертског тима)
5. Jean Monnet-Project: EUROPEAN MULTILATERAL RESEARCH GROUP (E.R.S.G) ON THE
POLITICAL ECONOMY OF THE E.M.U. (Duration: 01/09/2012-31/08/2014), Project Number
— 528832-LLP-2012-GR-AJM-RE
6. Erasmus+ Programme Jean Monnet: “Sustainable, Intelligent and Environment Friendly
Trnasport and Logistic in Urban Context: Promoting EU Standards and Principles in Southeast
region of Serbia”, Project No - 574591-EPP-1-2016-1-RS-EPPJMO-MODULE (2016-2018)
7. Project: World Bank Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), as a part of the STARCFR program: „Reform of Corporate Financial Reporting Project, Component 4: Improving
Accounting and Auditing Curricula for University and Professional Education Programs“ (20172019).
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2.3. УРЕЂИВАЊЕ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА И ЗБОРНИКА РАДОВА
Од 01.01.2016. године, уредник је водећег научног часописа националног значаја - Facta
Universitatis, Series: Economics and Organization, ISSN 0354-4699 (Print) ISSN 2406-050X (Online),
издавач: Универзитет у Нишу.
Од 2012. године, члан је Уређивачког одбора водећег научног часописа националног
значаја - Економски хоризонти, издавач: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.
Такође, био је уредник 2 зборника радова међународних научних конференција (М36), и то:
1. Зборник радова са међународне научне конференције: Challenges of the World
Economic Crisis. Faculty of Economics, University of Niš, October 2009, ISBN: 978-8685099-98-4, COBISS.SR-ID 172252940 (коедитор: Љиљана Станковић)
2. Зборник радова са међународне научне конференције: The Challenges of Economic
Science and Practice in the 21st Century, Faculty of Economics, University of Niš, October
2010, 978-86-6139-019-7, COBISS.SR-ID 181597964, (коедитор: Љиљана Станковић)

3. АНАЛИЗА И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА УЧЕСНИКА
КОНКУРСА
3.1. Анализа радова
Радови које је кандидат објавио до избора у звање ванредни професор анализирани су у
извештајима приликом ранијих избора. Комисија у овом Извештају анализира најзначајније
радове кандидата Дејана Спасића, објављене након последњег избора.
Монографија националног значаја (М42)
Дејан Спасић, Ксенија Денчић-Михајлов. (2018). Мерџери и аквизиције: изазови за
финансијско извештавање и управљање. Монографија националног значаја. Издавач:
Економски факултет Ниш, ISBN 978-86-6139-162-0; COBISS.SR-ID 267758092, 242 стране,
ауторски део др Дејана Спасића: од 85. – 218. стране
Мерџери и аквизиције представљају један од изазова како за науку (економску и правну,
нарочито), тако и за праксу више деценија уназад. Иновације у трансакцијама преузимања или
стицања контроле над другим ентитетима, нарочито са становишта начина финансирања, за
последицу имају и сталне захтеве за трагањем за адекватним приступима њиховог
рачуноводственог обухватања. У том смислу, монографија под називом: „Мерџери и аквизиције:
изазови за финансијско извештавање и управљање“ има логичну и конзистентну структуру. С
обзиром на истраживачки фокус аутора, први део под називом: „Специфична питања
финансирања мерџера и аквизиција“ ауторски је допринос проф. др Ксеније Денчић-Михајлов,
док је други део, под називом: „Специфична питања финансијског извештавања о мерџерима и
аквизицијама“ ауторски допринос проф. др Дејана Спасића. Оба дела се састоје од по пет
глава.
У другом делу, аутор Дејан Спасић базирајући се на актуелној рачуноводственој регулативи
(примарно релевантни Међународни стандарди финансијског извештавања) и истраженој
пракси финансијског извештавања, обрађује кључна питања од значаја за обезбеђење
веродостојних рачуноводствених информација у вези трансакција мерџера и аквизиција.
Посебан допринос аутора је што врши критичку анализу важећих смерница за рачуноводствено
обухватање, на пример: тзв. сукцесивних стицања, потенцијалних плаћања при одложеном
финансирању, могућностима признавања и одмеравања стечене имовине и преузетих обавеза
и, нарочито, гудвила и његове интерпретације.
Аутор оправдано изражава критику важећег концепта коришћења искључиво теста
обезвређења гудвила, и, стога, сматра да би сврсисходније било поново успоставити обавезну
амортизацију на систематској основи, уз периодични тест обезвређења, као коректора
евентуалних погрешних процена корисног века употребе гудвила и методе отписивања. Осим
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тога, такво решење би било и у функцији упоредивости финансијских извештаја састављених у
складу са МСФИ за мале и средње ентитете, по којима је, да подсетимо, амортизација основни
модел за накнадно вредновање гудвила код тих ентитета (уз могућност тестирања гудвила на
обезвређење). Наведено и друга лична мишљења Дејана Спасића, уз адекватну аргументацију,
чине текст монографије значајним извором за стицање знања и даља истраживања других
истраживача, али и корисну базу појединих решења за практично поступање у пракси
извештавања у вези трансакција мерџера и аквизиција.
Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)
Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2015). Enhancing competitiveness of enterprises
through voluntary disclosure: Empirical evidence from Serbia. In: Improving the
competitiveness of the public and private sector by networking competences (pp. 83 - 106), Niš:
Ekonomski fakultet Niš, ISBN 978-86-6139-100-2.
Аутори у овом раду истражују праксу добровољних обелодањивања у Напоменама и Извештају
о пословању предузећа која котирају на српском тржишту капитала и испитује ниво корелације
карактеристика предузећа, финансијских атрибута и фактора везаних за корпоративно
управљање у пракси добровољних обледовњивања информација. За наведене сврхе, аутори су
развили индекс добровољног објављивања, како би се проценио ниво обелодањивања 63
српских компанија за извештајни период 2012. године. Анализа обима добровољног
објављивања у годишњим извештајима предузећа показује да је чак и међу компанијама са
најтргованијим акцијама на Београдској берзи постојала значајна варијабилност у количини
информација које су добровољно објављене. Утврђено је да су значајне варијабле које
објашњавају варијације у добровољним објављивањима величина компаније, припадност
тржишном сегменту Београдске берзе и профитабилност компаније.
Рад у часопису међународног значаја (М24)
Dejan Spasić, Anton Vorina. (2018). Intangible assets in consolidated financial statements of
Serbian and Slovenian listed companies: A preliminary overview of the reporting practices.
Teme, 42 (1), https://doi.org/10.22190/TEME1801167S
Истичући најпре значај признавања и извештавања о нематеријалној имовини, аутори су кроз
компаративну дескриптивну анализу дошли до закључака на ком је нивоу ова пракса у две
државе - у Републици Србији и Републици Словенији. Анализом консолидованих финансијских
извештаја листираних компанија са Београдске берзе и Љубљанске берзе, аутори су
установили веома низак ниво праксе извештавања о нематеријалној имовини, нарочито српских
компанија. Чињеница да од 48 анализираних консолидованих финансијских извештаја ентитета
који се листирају на Београдској берзи само у 10 случајева је признат гудвил из пословне
комбинације и да у вези са тим постоји низак ниво транспарентности обелодањивања,
потврђује закључак о ниској исказној моћи ових извештаја за инвеститоре и о неопходности
побољшања у сфери финансијског извештавања о нематеријалној имовини на српском тржишту
капитала. Са друге стране, словеначке компаније много више пажње посвећују извештавању о
нематеријалној имовини. Осим што се чешће признаје гудвил и остала нематеријална имовина
стечена у пословној комбинацији, висок је ниво обелодањивања у вези са начином почетног
одмеравања нематеријалне имовине стечене у пословној комбинацији, али и накнадног
вредновања гудвила у узорку са Љубљанске берзе.
Maja Stojanović-Blab, Daniel Blab, Dejan Spasić. (2016). Sustainability reporting - A challenge
for Serbian companies. ТЕМЕ, časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, 40(4), pp. 1349 1366, https://doi.org/10.22190/TEME1604349S.
Сврха овог рада је да укаже да извештавање о одрживом пословању је такође важно и за
компаније које послују у земљама у развоју, као што је Србија, али и да оне имају пуно изазова
на путу ка том извештавању. Циљ спроведеног емпиријског истраживања је да се утврди ниво
извештавања о одрживом пословању компанија у Србији, да се размотри у којој мери су оне
упознате са смерницама за извештавање о одрживом пословању и да се утврди ниво примене
Смерница организације Global Reporting Initiative (GRI) у припреми извештаја.
У циљу утврђивања достигнутог нивоа извештавања о заштити животне средине, односно
извештавања о одрживом развоју у предузећима која послују у Републици Србији, спроведено
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је емпиријско истраживање у периоду од августа до децембра месеца 2013. године. Резултати
истраживања показали су да иако су скоро сва анкетирана предузећа упозната са користима
које се могу остварити друштвено одговорним пословањем и понашањем, ниво извештавања о
еколошким аспектима пословања од стране тих предузећа није задовољавајући. Наиме, од
укупно 40 анкетираних предузећа, 16 предузећа обелодањује одређене информације о заштити
животне средине у оквиру годишњег извештаја о пословању, 14 предузећа састављају извештај
о одрживом развоју, 4 предузећа састављају извештај под називом извештај о заштити животне
средине и 6 предузећа не извештавају уопште о овим аспектима пословања. Интегрисани
извештај као нови концепт извештавања о финансијским и нефинансијским перформансама
пословања није заступљен код предузећа обухваћених узорком. Овде треба имати у виду да од
укупно 14 предузећа која обелодањују извештај о одрживом развоју, само 9 предузећа
примењују најсвеобухватније и најзаступљеније упутство за извештавање о одрживом развоју –
GRI Смернице, и да у свим формама извештавања о еколошким аспектима пословања
посматраним заједно доминирају показатељи потрошње материјала, енергије и воде, као и
уопштени показатељи. Осталих обелодањивања у складу са поменутим Смерницама нема, што
је ауторе упутило на исправан закључак да је извештавање о заштити животне средине од
стране предузећа која послују у Републици Србији, која су укључена у узорак, на ниском нивоу.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
Ксенија Денчић-Михајлов, Дејан Спасић. (2018). Мерџери и аквизиције као конкурентске
стратегије у ери дигитализације. У: 23rd International Scientific Symposium: Strategic
Management and Decision Support Systems in Strategic Management (стр. 47-53), Суботица:
Економски факултет Суботица, ISBN 978-86-7233-372-5, Суботица, 26-27. април 2018.
Узимајући у обзир данашњу међународну оријентацију предузећа и континуирани процес
интеграције глобалног тржишта, аутори истичу да је реално очекивати даљи тренд раста
активности спајања и преузимања предузећа. Будући период донеће свакако нове изазове за
реализацију М&А. Овде најпре треба истаћи промену регулаторних услова, сталну измену
потреба и навика потрошача, нове ризике са којима се предузећа суочавају у реализацији
изабране стратегије раста и развоја (ризици климатских промена, тероризам, миграциона
кретања и сл.), а посебно компјутеризацију и дигиталну трансформацију. Дигитална економија
постаје све важнији део глобалне економије. На пољу управљања М&А трансакцијама,
дигитализација омогућава нове путеве за приступ страним тржиштима и за учешће у глобалним
ланцима е-вредности, али са друге стране, она долази са мноштвом изазова. Након приказа
специфичности савременог пословног окружења, у раду се анализира утицај дигитализације на
реализацију стратегија спајања и преузимања предузећа и конкурентност савременог
предузећа. Посебна пажња посвећена је анализи изазова који се јављају у области дју
дилиженс процеса, избора метода вредновања дигиталне активе, као и на пољу
постаквизиционог уходавања и интеграције предузећа.
Ксенија Денчић-Михајлов, Младен Крстић, Дејан Спасић. (2016). Импликације превођења
страних валута у стабилним и хиперинфлаторним привредама на примену принципа
опрезности у финансијском извештавању. У: Стратегијски менаџмент и системи
подршке одлучивању у стратегијском менаџменту (СМ 2016) (стр. 632 - 643), Нови Сад:
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, ISBN 978-86-7233-3565Суботица, Србија, 19. Maј, 2016.
Превођење страних валута у савременом пословном амбијенту кога одликује динамичност и
непредвидивост представља својеврсни изазов за процес финансијског извештавања. Потреба
за адекватним превођењем трансакција у страној валути се посебно јавља код
мултинационалних компанија. Због мултивалутности средина у којима послују, компаније су
приморане да све трансакције и финансијске извештаје својих подружница адекватно преведу
на функционалну валуту матичног ентитета. Превођењем страних валута настају како
позитивни тако и негативни ефекти на укупне перформансе мултинационалних компанија, које
је делимично могуће компензовати са ефектима који настају услед процеса консолидације.
Традиционални концепт опрезног финансијског извештавања захтева да се уважавају начела
узрочности и опрезности, чија примена за последицу има и управљање резултатом.
Последично, ефекти превођења страних валута у финансијским извештајима утичу на укупне
перформансе ентитета. Полазећи од захтева МРС 21 и америчког рачуноводственог стандарда
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ASC - Topic 830 (пре најновије кодификације познат као SFAS No. 52) и анализе одређених
карактеристичних трансакција које захтевају превођење страних валута, у раду је анализиран
њихов утицај на два базична рачуноводствена принципа - принцип узрочности и принцип
опрезности и импликације на обелодањене перформансе извештајног ентитета. При томе,
наведена питања се анализирају како у условима монетарне стабилности, тако и у
хиперинфлаторним условима.
Dejan Spasić. (2016). Recent changes in regulatory framework for financial reporting in
Serbia - A step backward in internationalization of business?. In: Proceedings of the 1st
International Conference: Contemporary Issues in Theory and Practice of Management 2016
(CITPM 2016) (pp. 403 - 409), Czestochowa, Poland: Czestochowa University of Technology,
Faculty of Management, ISBN 978-83-65179-43-2 (general: hard copy + electronic copy) ISBN
978-83-65179-41-8 (hard copy), Czestochowa, Poland, 21. - 22. April, 2016.
Са јачањем процеса глобализације и стварања заједничког тржишта унутар ЕУ, постављени су
нови захтеви према рачуноводственој професији, националном и светском финансијском
извештавању. Аутор наглашава да у Србији, међутим, и поред значајних напора учињених у
последње две и по деценије, у условима честе промене регулаторног оквира, без обзира на
најпре декларативну (1998. године), а, потом, и законску (почев од 2002. године) подршку у
примени Међународних стандарда финансијског извештавања, постоји још нерешених питања у
сфери састављања и презентације финансијских извештаја, што може да отежа интензивније
повезивање у региону и, шире, са предузећима из ЕУ и целог света. И поред тога, аутор износи
став да је национална рачуноводствена професија у највећем делу одговорила на изазове који
постављани у вези са применом различитих оквира за финансијско извештавање. Свакако,
неопходно је континуирано праћење, усвајање и имплементација захтева међународне
рачуноводствене регулативе, у циљу састављања и презентовања квалитетних финансијских
извештаја. На тај начин се унапређује пословно комуницирање и олакшава регионално и шире
међународно повезивање између појединих предузећа и стварају претпоставке за привлачење
страних директних инвестиција и повећања конкурентности предузећа на домаћем и
иностраном тржишту.
Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). Merenje nivoa obelodanjivanja obaveznih
finansijskih informacija – razvoj modela i neki empirijski rezultati. In: How to prosper until
2020? Business and Social Challenges of the Modern World (pp. 265 - 272), Celje: Ekonomska
škola Celje, Slovenia, ISBN 978-961-6542-32-6, Celje, Slovenia, 15. May, 2014
Полазећи од досадашњих теоријских и емпиријских истраживања квалитета публикованих
финансијских информација, аутори су развили Индекс обавезних обелодањивања. Циљ
истраживања је да се моделује Индекс, како би се утврдио достигнути ниво обелодањивања
обавезних информација компанија чијим се акцијама тргује на Београдској берзи.
Аутори су идентификовали 25 врста информација које су подељене у пет субсегмента Индекса.
То су: општи подаци о предузећу, опште информације о процесу финансијског извештавања,
информације о примењеним рачуноводственим политикама и принципима, информације о
значајним догадјајима који утичу на перформансе пословања, и информације релевантне за
предвидјања будућих перформанси. Модел Индекса тестиран је на узорку од 63 компаније са
Београдске берзе. Резултати истраживања показују релативно низак ниво обелодањивања за
већи број компанија које су укључене у тржишни сегмент „Open market“, док код великих
компанија и компанија које су укључене у Prime и Standard листинг Београдске берзе постоји
виши ниво транспарентности.
Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). Transparency of financial reporting in Serbia –
regulatory framework and reporting practices. In: The Economies of Balkan and Eastern
Europe Countries in the Changed World, Procedia Economics and Finance, 9(2014) (pp. 153 162), Elsevier, ISBN 2212-5671, Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy,
Greece, 9. - 12. May, 2013, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00016-1.
Циљ овог рада је да испита правни оквир за финансијско извештавање и праксу извештавања у
Републици Србији као једној од европских транзиционих економија у којој се окружење
финансијског извештавања и рачуноводствено законодавство брзо мењају у последњој
деценији. Велики је изазов за српска котирана предузећа да понуде поуздане и квалитетне
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рачуноводствене информације како би привукле спољне изворе финансирања, посебно од
страних инвеститора. Транспарентност и поузданост финансијског извештавања је била и још
увек представља озбиљан проблем у Србији. Ова студија доприноси постојећој литератури
испитивањем транспарентности финансијског извештавања у привредама у транзицији, а
посебно фокусирањем на степен у којем фаза развоја тржишта капитала утиче на квалитет и
квантитет финансијског извештавања. Практично истраживање аутора покрива листиране
компаније на српском регулисаном тржишту у периоду од 2008. до 2011. године, показујући да је
пракса финансијског извештавања примарно одређена потребама неликвидног и „плитког“
тржишта капитала.
Рад у водећем часопису националног значаја (М51)
Dejan Spasić. (2018). Do Serbian companies provide relevant disclosures about Goodwill?.
Ekonomske teme, 56 (1), https://doi.org/10.2478/ethemes-2018-0008.
У модерном пословном окружењу нематеријална средства (укључујући и гудвил) играју значајну
улогу. Значај познавања суштине гудвила, његовог рачуноводственог обухватања и тумачења
информација обелодањених у вези са овом билансном позицијом огледа се у стварању
претпоставки за адекватну анализу остварених перформанси пословања и за избор стратегије
управљања у будућности. Наиме, висина признатог гудвила, као и његово накнадно
вредновање могу значајно да утичу на многе индикаторе, било као традиционална, или као
савремена мерила перформанси пословања.
Анализирајући узорак најзначајнијих компанија у Републици Србији, у раду је идентификовано
неколико кључних подручја обелодањивања у вези признавања, почетног одмеравања и
накнадног вредновања гудвила. У узорак су узете све компаније које се котирају на Београдској
берзи које састављају консолидоване финансијске извештаје. Поред тога, у узорак су укључене
и изабране компаније које нису листиране (које су веома значајне за Српску економију по
критеријуму прихода, броја запослених и удела у укупном БДП). Укупан узорак се састоји од 156
консолидованих финансијских извештаја 43 групе за четворогодишњи анализирани период
(2013-2016). Коришћена је дескриптивна статистика. Установљен је низак ниво
обелодањивања, који је додатно праћен и погрешном применом МСФИ.
Dejan Spasić. (2017). Računovodstveni tretman potencijalne naknade u poslovnim
kombinacijama. Revizor: časopis za teoriju i praksu, 20(79), str. 19 - 31, Institut za ekonomiku i
finansije Beograd, ISSN 1450-7005.
Аутор истиче да су бројни изазови за рачуноводствену професију када је у питању обухватање
пословних комбинација. Пословне комбинације се често уговарају са потенцијалним плаћењем
које зависи од будућих перформанси стеченог ентитета. Самим тим, за утврђивање пренесене
накнаде учињене од стране стицаоца власницима стеченог енитета од посебне је важности и
правилно вредновање и рачуноводствено обухватање овог варијабилног и, често, неизвесног
дела одштетног давања. Циљ рада је да се укаже на подручја у којима се може водити
рачуноводствена политика или манипултавно финансијско извештавање у вези са
признавањем потенцијалне накнаде у пословној комбинацији. У функцији реализације
наведеног циља, у раду су нарочито обрађена питања: разграничење са потенцијалном
надокнадом које би акционари стеченог енитета могли да остварују уколико остану као
запослени у комбинованом енитету, признавање, почетно одмеравање и накнадно вредновање
потенцијалне накнаде.
Дејан Спасић. (2017). Стицање контроле над ентитетом у који се инвестира остварено
у фазама - специфичности рачуноводственог поступка и утицај на аналитичку
вредност консолидованих финансијских извештаја. Анали Економског факултета у
Суботици, 53(38/2017), pp. 233 - 249.
Као наставак ранијих истраживања у вези рачуноводственог третмана пословних комбинација,
аутор у овом раду за циљ има да истакне значај разумевања и правилног тумачења износа који
су последица постепеног стицања контроле над ентитетом у који се инвестира, за све кориснике
консолидованих финансијских извештаја. Најпре, промена статуса инвестиције из финансијског
средства по фер вредности кроз остали укупни резултат (FVOCI) или учешћа које се билансира
по методи удела у учешће са правом контроле, значајно мења суштину закључака о пословању
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групе. Посебно је обрађено питање вредновања инвестиције пре стицања контроле по фер
вредности на датум првог консолидовања зависног ентитета и последице на исказани гудвил
или добитак од повољне куповине. На тај начин идентификована су смо подручја где је могуће
водити одређену политику финансијског извештавања, која, у крајњем, има утицаја на исказну
моћ консолидованих финансијских извештаја и њихову аналитичку вредност.
Daniel Blab, Dejan Spasić, Maja Stojanović (2014). Sustainability Reporting in accordance to
the G4 Guidelines of the Global Reporting Initiative. Ecologica, 21(74), pp. 198 - 203.
Као нови концепт извештавања, аутори у овом раду се бави извештајем о одрживости у складу
са актуелним смерницама за извештавањем у вези са тим. Извештај о одрживости је
добровољни инструмент корпоративног извештавања којим компаније могу на уравнотежен
начин представити финансијске, еколошке и друштвене аспекте пословних активности.
Глобална посвећеност одрживом развоју - поред других аспеката - је такође веома привукла
пажњу на утицај активности компанија на животну средину и друштво и довела је до концепта
да перформансе предузећа не треба мерити само према њиховим финансијским учинцима, већ
узимајући у обзир и њихов друштвени и еколошки учинак, што значи позитивне и негативне
утицаје на друштвено и природно окружење. Овај концепт перформанси назива се “ triple bottom
line performance” и све више га разматрају главни стејкхолдери компанија (као што су
инвеститори, добављачи, купци и уопште друштво). Стога, компаније морају реаговати на ово
глобално све веће очекивање у погледу њихових перофоманси и мерења тих перформанси. То
значи да морају укључити еколошке и друштвене ефекте својих активности у своје стратешке и
оперативне системе управљања и њихово доношење одлука, као иу своје системе
извештавања према својим стејкхолерима.
Рад у часопису националног значаја (М52)
Дејан Спасић, Александра Арсенијевић. (2017)., Неки изазови у признавању прихода у
складу са МСФИ 15. Економски погледи, 19(1), стр. 53 - 68.
Аутори полазе од чињенице да је начин признавања прихода од одлучујуће важности за приказ
зарађивачке способности сваког ентитета. Често уговори са купцима садрже такве клаузуле да
је тешко одредити стварни износ прихода који испоручилац остварује а који се односе на
извештајни период, чиме се доводи у питање примена принципа узрочности. Примена новог
МСФИ 15 – Приходи из уговора са купцима, значајно мења финансијско извештавање низа
извештајних ентитета из различитих делатности. Основни захтеви новог стандарда у погледу
начина признавања прихода обрађени су овом раду. Поред тога, указује се на неке
специфичности примене стандарда у различитим делатностима. При томе, аутори указују на
одређене изазове у примени појединих решења Стандарда. Циљ рада је да се анализирaју
могући изазови у првој и свакој наредној примени МСФИ 15, и укаже на потребу познавања
критеријума за признавање прихода не само од стране рачуновођа, већ и корисника
финансијских извештаја.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61)
Дејан Спасић. (2016). Исказна моћ информација о гудвилу - претпоставке примене
МСФИ и анализа праксе извештавања. У: Финансијско извјештавање као катализатор
раста економије (стр. 77 - 98), Теслић: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске,
ISBN 978-99976-620-3-3, Бања Врућица, Босна и Херцеговина, 15. - 17. септембар, 2016.
У овом раду аутор је идентификовао неколико кључних подручја обелодањивања у вези
признавања, почетног одмеравања и накнадног вредновања гудвила, која могу да доведу до
погрешне интерпретације информација о гудвилу. Истичемо питања интерпретације гудвила у
поступку алокације куповне цене, у пословним комбинацијама оствареним у фазама, приликом
смањења учешћа без губитка контроле, и приликом тестирања гудвила на обезвређење. Поред
тога, аутор је на мањем узорку анализирао исказну моћ базичних обелодањивања о гудвилу у
Србији. На основу анализе узорка, установљен је веома низак ниво обелодањивања, који је у
неким случајевима додатно праћен и погрешном применом МСФИ.
Међународни часописи, некатегорисани у Републици Србији - EconLit индексна база
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Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2016). Mandatory and Voluntary Disclosures of
Serbian Listed Companies - Achieved Level and Some Recommendation for Improving
their Relevance. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research
(IJBESAR), 9(1), pp. 27 - 38, ISSN 2408-0098 (Print) ISSN 2408-0101 (Online).
Овај рад истражује праксу обавезних и добровољних обелодањивања компанија реалног
сектора котираних на Београдској берзи. Основни фокус је на моделирање индекса како
обавезних тако и добровољних обелодањивања информације 63 српске компаније за
извештајни период 2012. година. Резултати истраживања аутора указују на низак ниво и
обавезних и добровољних објава. Што се тиче обавезног објављивања, информације које
најчешће нису објављиване од стране компанија из узорка су оне које се односе на материјални
садржај финансијских извјештаја (информације о променама рачуноводствених процена и
корекције фундаменталних грешака у претходном периоду, као и у вези повезаних компанија).
Српске компаније обично објављују информације које доприносе њиховој већој видљивости.
Слично обавезним обелодањивањима, објављене добровољне информације су углавном
"неутралне" са тачке утицаја на вредности исказане у финансијским извештајима, које не
доприносе бољем разумевању финансијске позиције, профитабилности и токова готовине
компаније.
Иако постоји ограничење у погледу величине узорка (које је условљено величином српског
тржишта капитала) и структуре узорка (истраживање је ограничено на нефинансијске компаније
са Београдске берзе), добијени резултати имају своју вредност и релевантност за
закључивање. Поред тога, аутори дају одређене препоруке за побољшање релевантности
финансијских и нефинансијских обелодањивања како би се повећала ефикасност тржишта
капитала у Србији.
3.2. Мишљење о научним и стручним радовима кандидата
Кандидат др Дејан Спасић је, у досадашњој научно-истраживачкој каријери, у својим
радовима у највећој мери обрађује неколико области финансијског извештавања. Досадашња
истраживања кандидат је реализовао у областима: (а) општих питања регулисања и праксе
финансијског извештавања, (б) хармонизације финансијског ивештавања на глобалном нивоу уз
примену МСФИ, (в) финансијског извештавања у посебним (специјалним) околностима у
пословању предузећа, (г) специфичности финансијског извештавања јавних компанија (чијим се
хартијама од вредности тргује на организованом тржишту капитала), (д) финансијског и
нефинансијског извештавања о одрживости, (ђ) ревизије финансијских извештаја и њихове
контроле, и других питања. Посебно тежиште истраживања кандидата др Дејана Спасића је у
области могућности признавања и вредновања нематеријалне имовине у финансијским
извештајима, нарочито оне која је интерно генерисана у предузећу, у трансакцијама М&А.
На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да је др Дејан
Спасић, како обимом и структуром, тако и квалитетом објављених научних и стручних радова из
уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије дао значајан допринос
развоју научне мисли из области за коју се бира. Запажа се његова усмереност ка истраживању
актуелних проблема у савременим условима развоја, као што су: нове тенденције у
финансијском извештавању о одрживости пословања, актуелне измене МСФИ и суочавање са
изазовима извештавања у трансакцијама мерџера и аквизиција.
Комисија закључује да др Дејан Спасић показује завидну истраживачку зрелост и
компетентност. Као посебну вредност радова Комисија истиче настојање кандидата да
теоријске концепте проверава кроз квантитативне анализе и истраживања и да на основу
резултата до којих долази формулише одређене препоруке за унапређење кључних
детерминанти квалитетног финансијског извештавања.
3.3. Цитираност радова у литератури (хетероцитати)
Потврда квалитета радова др Дејана Спасића проистиче из њихове цитираности у научној
и стручној литератури у земљи и иностранству. Идентификовано је укупно 37 хетероцитата за
17 самосталних и коауторских радова Дејана Спасића, и то:
(1) Maja Stojanović-Blab, Daniel Blab, Dejan Spasić. (2016). Sustainability reporting - A challenge
for Serbian companies. ТЕМЕ, časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, 40(4), pp. 1349 Страна 16 од 30

1366, ISSN: 0353-7919 (Print), ISSN: 1820-7804 (Online), UDC 005:502/504]:659.2,
https://doi.org/10.22190/TEME1604349S Цитиран у:
1. Renato Stamodeca, Alex Almici, Umberto Sagliaschi. (2018). Sustainability Disclosure in
Integrated Reporting: Does It Matter to Investors? A Cheap Talk Approach.Sustainability,
2018, 10 (12), 4393, pp. 1-34, https://doi.org/10.3390/su10124393; цитиран на страни 3,
референца број 30.
2. Francesca Manes-Rossi, Adriana Tiron-Tudor, Giuseppe Nicolò and Gianluca Zanellato.
(2018). Ensuring More Sustainable Reporting in Europe Using Non-Financial Disclosure—De
Facto and De Jure Evidence. Sustainability 2018, 10 (4), 1162, pp. 1-20.,
https://doi.org/10.3390/su10041162; цитиран на странaма 1. и 3., референца број 4.
3. Goranka Knežević, Vladan Pavlović, Simo Stevanović. (2018). Upgrading Waste Management
and Sustainability Reporting in Banking Industry - Evidence from Serbia. Industrija, 46 (3),
163-183, doi:10.5937/industrija46-17380, цитиран на страни 166.
4. Dragan Mikerević. (2017). Harmonization of Financial Reporting as a Catalyzer of Economy
Growth. Novi Ekonomist, 11(1), 57-74., doi:10.7251/NOE1721057M; цитиран на страни 74.
5. Vesna Karovic Maricic, Dusan Danilovic, Branko Lekovic, Miroslav Crnogorac. (2018). Energy
policy reforms in the Serbian oil sector: An update. Energy Policy, 113 (2018), 348-355.,
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.11.011; цитиран на страни 353.
6. Ksenija Denčić-Mihajlov, Stefan Zeranski. (2017). Development of Sustainability Indicators:
Approaches, Challenges and Opportunities. Facta Universitatis, Series: Economics and
Organization, 14 (4), 291-306., https://doi.org/10.22190/FUEO1704291D; цитиран на страни
292.
7. Dragana Ranđelović, Tadija Đukić. (2018). Harmonization of Accounting Regulations in the
European Union with Special Reference to the EU Central and Eastern European Countries.
Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 15 (2), 165-176.,
https://doi.org/10.22190/FUEO1802165R; цитиран на страни 174.
(2) Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić. (2016). Mandatory and Voluntary Disclosures of
Serbian Listed Companies - Achieved Level and Some Recommendation for Improving
their Relevance. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research
(IJBESAR), 9(1), pp. 27 - 38. Цитиран у:
1. Marit Hordo. (2018). NASDAQ TALLINNA BÖRSI EMITENTIDE MAJANDUSAASTA
ARUANNETES AVALIKUSTATUD FINANTSRISKIDE KARAKTERISTIKUD.
Bakalaureusetöö, TARTU ÜLIKOOL; цитиран на страни 14.
2. Nguyen La Soa, Tran Thi Hang, Nguyen Thi Nga. (2018). Factors affecting disclosure level of
environmental accounting information - The case of Vietnamese firms doing business under
the model parent company-subsidiary company. In: Conference Proceeding of The 5th IBSM
International Conference on Business, Management and Accounting (Paper Code: AACT7 –
77), pp. 710-723; Hanoi University of Industry, 19-21 April 2018, Vietnam.; цитиран на страни
712.
3. Aleksandra Arsenijević, Tadija Đukić. (2017). Creative Cash Flow Reporting. Facta
Universitatis, Series: Economics and Organization, 14 (2), 163-173.,
https://doi.org/10.22190/FUEO1702163A; цитиран на страни 165.
(3) Daniel Blab, Dejan Spasić, Maja Stojanović (2014). Sustainability Reporting in accordance to
the G4 Guidelines of the Global Reporting Initiative. Ecologica, 21(74), 198 - 203.; Цитиран у:
1. Ksenija Denčić-Mihajlov, Stefan Zeranski. (2017). Development of Sustainability Indicators:
Approaches, Challenges and Opportunities. Facta Universitatis, Series: Economics and
Organization, 14 (4), 291-306., https://doi.org/10.22190/FUEO1704291D; цитиран на страни
292.
(4) Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). An Assessment of Mandatory Disclosure in
the Annual Reports of Serbian Listed Companies. Economics and Business, 26(1), 97 - 106.
Цитиран у:
1. Vladimir Obradović, Nemanja Karapavlović. (2016). The Influence of Company Legal Form
and Size on Accounting Policies Disclosures. In: Conference Proceedings: Od krize do
ekonomskog razvoja: savremeni izazovi u ekonomiji i menaxmentu, Kragujevac, Ekonomski
fakultet, str. 221-231.; цитиран на страни 225.
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2. Aleksandra Arsenijević, Tadija Đukić. (2017). Creative Cash Flow Reporting. Facta
Universitatis, Series: Economics and Organization, 14 (2), 163-173.,
https://doi.org/10.22190/FUEO1702163A; цитиран на страни 165.
(5) Dejan Spasić, Ksenija Denčić-Mihajlov. (2014). Transparency of financial reporting in Serbia
– regulatory framework and reporting practices. The Economies of Balkan and Eastern
Europe Countries in the Changed World, Procedia Economics and Finance, 9 (2014), 153 - 162.
Цитиран у:
1. Malek Alsharairi, Radhi Al-Hamadeen, Frances Issa, Oday Kakish. (2015). Interim Financial
Reporting and Compliance with IAS 34: The Case of the Jordanian Financial Sector.
International Journal of Business and Social Science, 6 (11), 100-109.; цитиран на странама:
101., 104. и 108.
(6) Dejan Spasić, Maja Stojanović. (2013). Sustainability Reporting – Theoretical Framework
and Reporting Practice in the Serbian Oil Industry. Facta Universitatis, Series: Economics and
Organization, 10 (3), 231 - 244.; Цитиран у:
1. Vojislav Sekerez. (2016). Regulatorni okvir i kvalitet izveštavanja o održivom razvoju.
Ekonomske ideje i praksa, 20/2016, 53-68.; цитиран на страни 68.
2. Slavica Miletić, Dragan Mihajlović, Bojan Stojčetović, Valentina Velinov. (2014). Sustainable
Development, Renewable Energy and Environment. In: Proceedings on Fourth International
Symposium on Natural Resources Management, Zaječar, 31 May - 1. June 2014, pp. 245252.; цитиран на страни 252.
(7) Dejan Spasić. (2012). Nematerijalna imovina povezana sa kupcima - priznavanje i
vrednovanje u poslovnoj kombinaciji odvojeno od gudvila. Marketing, 43 (2), 141 156, https://doi.org/10.5937/markt1202141S; Цитиран у:
1. Veselinovic Branislav, Drobnjakovic Maja. (2015). The Importance of the „Weightless
Economy“ and Investment in Intangible Assets. Ekonomija: teorija i praksa, 8 (3), 37-55.;
цитиран на страни 44.
(8) Дејан Спасић. (2012). Процена вредности марке – могућности вредновања и
признавања у финансијским извештајима. У: Значај рачуноводства, ревизије и
финансија у процесу превладавања економске кризе, стр. 259 - 291.; Цитиран у:
1. Ana Popović, Bojan Krstić, Goran Milovanović. (2015). Merenje finansijske vrednosti marke
kao nematerijalne imovine preduzeća. Marketing, 46 (1), 13-25.; цитиран на страни 19.
(9) Дејан Спасић. (2008). Транспарентност финансијских информација – захтеви тржишта
капитала ЕУ. У зборнику радова: „Задаци рачуноводствене, ревизорске и финансијске
професије након потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском
унијом“, 12. Конгрес СРРРС, Бања Врућица, стр. 369-387. Цитиран у:
1. Љубиша Милачић, Ранка Митровић, Никола Стакић. (2013). Транспарентност
финансијског извештавања у функцији стабилизације привреде и економског раста.
Весник, 3/2013., 9-22.; цитиран на страни 16.
(10) Дејан Спасић, Марија Трајчевски. (2010). Дизајнирање интерних контрола над
финансијским извештавањем – компаративна анализа. Рачуноводство, 5-6/2010, 103116. Цитиран у:
1. Mihailović Nenad, Vasiljević Momčilo, Radovanović Sanja, Radovanović Željko. (2012).
Informacioni sistemi i interna kontrola. Infoteh-Jahorina, Vol. 11, March 2012, 631-634.;
цитиран на стр. 632, референца бр. 7.
2. Јован Крстић. (2011). Комплексност финансијских извештаја и ризици финансијског
извештавања. Зборник радова: „Квалитет финансијског извештавања – изазови,
перспективе и ограничења“, 42. Симпозијум СРРС: Рачуноводство и ревизија у
савременим условима пословања, Златибор, стр. 31-48.; цитиран на страни 43.,
фуснота 16.
3. Снежана Љубисављевић, Момчило Васиљевић. (2011). Интерна ревизија - елемент
квалитетног корпоративног управљања. Рачуноводство, 55 (5-6), 54-73.; цитиран на
страни 58.
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(11) Дејан Спасић, Маја Стојановић. (2009). Захтеви тржишта капитала за финансијским
извештавањем. Тематски зборник: Развијање конкурентске предности предузећа у
Србији у условима европских интеграција, књига 3, Економски факултет Ниш, стр. 293-314.
Цитиран у:
1. Ксенија Денчић-Михајлов. (2011). Дуални листинг – финансијско рачуноводствени
изазов. Зборник радова: „Квалитет финансијског извештавања – изазови,
перспективе и ограничења“, 42. Симпозијум СРРС: Рачуноводство и ревизија у
савременим условима пословања, Златибор, стр. 105-125.; цитиран на страни 121.
(12) Ксенија Денчић-Михајлов, Дејан Спасић. (2005). Опорезивање као фактор реализације
стратегије спајања (припајања) предузећа. У: зборник радова: "Финансијскорачуноводствена професија у реформи пореског система", IX Конгрес Савеза рачуновођа и
ревизора Републике Српске, октобар 2005, Бања Врућица, Република Српска, стр. 189-198.;
Цитиран у:
1. Jovana Stojanović. (2018). Specific Issues of Financing Merger Activity and Implications for
nd
the Financial Reporting. In: Conference Proceedings of the 2 International Scientific
Conference on Economics and Management EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22.03.2018.
https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.293; цитиран на страни 295, референца број 3.
(13) Kata Škarić-Jovanović, Dejan Spasić. (2012, 2017). Specijalni bilansi. CID Ekonomskog
fakulteta u Beogradu. Цитиран у:
1. Jovana Stojanović. (2018). Specific Issues of Financing Merger Activity and Implications for
nd
the Financial Reporting. In: Conference Proceedings of the 2 International Scientific
Conference on Economics and Management EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22.03.2018.
https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.293; цитиран на страни 298, референца број 8.
2. Бобана Чегар. (2014). Нужност ефикаснијег вођења стечајног поступка у функцији
опоравка привреде. Аcta Economica, 12 (20), 261-281.; цитиран на странама: 264, 265,
267, 268.
3. Душко Шњегота, Дражена Вујичић Радисављевић. (2014). Информациона моћ биланса
спајања у функцији схватања значаја и примене правила билансирања. Аcta Economica,
12 (20), 191-211.; цитиран на страни: 196.
4. Ivan Milojević, Milorad Zekić, Zvonko Gobeljić. (2015). Tax Balance in Agribusiness as a Type
of Special Balance. Economics of Agriculture, 62 (3), 767-780.; цитиран на страни: 772.
5. Vladan Pavlović, Goranka Knežević, Srećko Milačić. (2016). The Analysis of the
Harmonization of the Semantic Content of Selected Accounting Terms in Legal Texts,
Professional Regulation and Scientific Literature. Teme, 40 (1), 245-262.; цитиран на
странама: 248. и 257.
6. Jasmin Delagić. (2014). Stečajni bilans kao element donošenja poslovnih odluka. Zbornik
radova Ekonomski fakultet Brčko, br. 8, 120-129.; цитиран на странама: 121, 125, 127, 128.
7. Бојана Вуковић, Мирко Андрић. (2013). Финансијски и билансни аспекти пословних
комбинација. Нови економист, 13, 62-69.; цитиран на страни: 63.
8. Jovan Rodić. (2013). Osnivački bilans privrednog društva. Financing. Naučni časopis za
ekonomiju, 04/13, str. 5-12., doi:10.7251/FIN1304005R; цитиран на страни: 12.
9. Vladimir Obradović, M. (2016). Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja: globalni jezik
računovođa. Monografija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.; цитиран на страни
136, фуснота број 295.
(14) Axel Haller, Dejan Spasić. (2002). Normierung der "Discounted Cash-Flow"-Methode im
Rahmen staatlich verordneter Zwangsprivatisierung - Aktuelle Regelungen in der Republik
Serbien. Finanz Betrieb, Juli/August 2002, pp. 431-440. Цитиран у:
1. Edith Hofbauer. (2011). Kapitalkosten bei der Unternehmensbewertung in den Emerging
Markets Europas. Wiesbaden: Gabler Verlag. цитиран на страни 3, фуснота број 11.
(15) Дејан Спасић. (2005). Улога естерне и интерне ревизије у спречавању банкротства
предузећа. Економске теме, децембар 2005, стр. 199-207. Цитиран у:
1. Zoran Todorović. (2017). Revizijske procedure predviđanja neuspješnosti poslovanja i modeli
predviđanja bankrota. U: Zbornik radova: Računovodstvo i revizija kao faktor unapređenja
uspješnosti poslovanja, XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, oktobar 2017.,
str. 394-413.; цитиран на страни 395, фуснота број 288.
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(16) Дејан Спасић. (2004). Рачуноводствена професија и међународно финансијско
извештавање. У: Изазови рачуноводствене професије у условима глобализације
финансијског извештавања, Зборник радова са XXXV Симпозијума Савеза рачуновођа и
ревизора Србије, јун 2004. године, стр. 40-56.; Цитиран у:
1. Miloš Milošević. (2013). Harmonizacija finansijskog izveštavanja u zemljama Istočne Evrope.
Finansije, 68 (1-6/2013), 59-78.; цитирано на страни 76., фуснота број 22.
(17) Дејан Спасић. (2003). Компаративна анализа улоге међународних професионалних
удружења у примени међународне рачуноводствене регулативе. Зборник радова са
XXXIV Симпозијума: "Рачуноводство и менаџмент у новом пословном окружењу", мај
2003, Савез рачуновођа и ревизора Србије, стр. 81-97. Цитиран у:
1. Јован Крстић. (2005). Детерминанте финансијског извештавања – засновано на пракси и
погледима из Републике Србије. Зборник радова: „Финансијско-рачуноводствена
професија у реформи пореског система (увођење порза на додату вриједност)“, 9.
Конгрес СРРРС, стр. 159-168.; цитирано на страни 165., фуснота број 20.

4. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА ДЕЈАНА СПАСИЋА У РАЗВОЈУ НАУЧНОНАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
Кандидат др Дејан Спасић је на пољу развоја научно-наставног подмлатка на факултету
остварио резултате везане за:
(a) учешће у комисијама за избор наставника и сарадника на акредитованим високошколским
установама чији је оснивач Република Србија,
(b) менторство и чланство у комисијама за одбрану докторских дисертација, магистарских,
мастер радова, завршних (дипломских) и специјалистичких радова
о чему је поднео уредну документацију, из које се потврђује:
(а) Учешће у комисијама за избор наставника и сарадника на акредитованим
високошколским установама чији је оснивач Република Србија
Др Дејан Спасић је у досадашњој универзитетској каријери имао учешће у комисијама за избор:
 2 ванредна професора,
 3 доцента,
 3 асистента,
 2 сарадника у настави
на Економским факултетима у Нишу, Београду, Суботици и Крагујевцу, и то:
1. Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа за
једног ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије
(предмет: Компаративно рачуноводство), на Економском факултету Универзитета у
Београду; Одлука Изборног већа Економског факултета у Београду, бр. 2805/2 од
13.07.2016.
2. Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање ванредни професор за ужу
научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмет: Финансијско
извештавање), на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу; Одлука Већа за
друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-02-265/8 од 15.03.2017.
3. Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа за
једног доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (предмет:
Финансијско рачуноводство), на Економском факултету Универзитета у Београду; Одлука
Изборног већа Економског факултета у Београду, бр. 394/2 од 07.02.2018.
4. Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање за једног доцента за ужу научну
област Рачуноводство, анализа и ревизија на Економском факултету у Суботици,
Универзитета у Новом Саду; Одлука ННВ Економског факултета у Суботици, бр. 08-698 од
27.02.2017.
5. Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа за
једног доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (предмети:
Теорија и политика биланса и Биланси предузећа и банака), на Економском факултету
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Универзитета у Београду; Одлука Изборног већа Економског факултета у Београду, бр.
1331/2 од 30.03.2016.
Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа за
једног асистента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (предмети:
Финансијско рачуноводство, Теорија и политика биланса, Биланси предузећа и банака), на
Економском факултету Универзитета у Београду; Одлука Изборног већа Економског
факултета у Београду, бр. 4272/2 од 25.11.2015.
Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор једног сарадника у звање асистента за
ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмет: Финансијско
извештавање), на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу; Одлука Наставнонаучног већа Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, бр. 1330/2 од 25.05.2016.
Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор једног сарадника у звање асистента за
ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмет: Ревизија
финансијских извештаја, Рачуноводство финансијских институција), на Економском
факултету Универзитета у Крагујевцу; Одлука Наставно-научног већа Економског факултета
Универзитета у Крагујевцу, бр. 2325/V-1 од 16.11.2012.
Учешће у комисији за писање Извештаја за избор једног сарадника у звање сарадник у
настави, за ужу научну област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија – наставни
предмет Пословне финансије, на Економском факултету Универзитета у Нишу, 2008. године
Учешће у Комисији за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа за
једног сарадника у настави за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије
(предмети: Рачуноводство у банкарству и осигурању, Рачуноводство трговинских предузећа
и Специјална рачуноводства), на Економском факултету Универзитета у Београду; Одлука
Изборног већа Економског факултета у Београду, бр. 51281/1 од 29.12.2016.

(б) Менторство и чланство у комисијама за одбрану докторских дисертација,
магистарских, мастер радова, завршних (дипломских) и специјалистичких радова
(б.1.) Докторске дисертације
б.1.1.) Чланство у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација:
1. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Мерни атрибути
у финансијском извештавању и периодични резултат предузећа“, кандидата
Карапавловић Немање, на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу; Одлука
Већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-02-338/21 од
11.05.2016.; Одлука Наставно-Научног већа Економског факултета у Крагујевцу, бр.
3232/VII-2 од 29.11.2018.
2. Члан (и председник) комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом:
„Рачуноводствена регулатива као претпоставка квалитета финансијских извештаја“,
кандидата Ранђеловић Драгане, на Економском факултету Универзитета у Нишу;
Одлука Научно стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу
бр. 08/18-01-006/18-053 од 10.07.2018.
3. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „The Current
State and Perspectives on Financial Reporting in Developing Countries - The Sudan as a
Case Study“, кандидата Mutaz Abdelrahim Abouagla Abdalla, на Економском факултету
Универзитета у Београду; Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у
Београду, бр. 5188/1 од 28.12.2017.
4. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Пословно
извештавање у друштвено одговорном предузећу“, кандидата Павловић Милоша, на
Економском факултету Универзитета у Нишу; Одлука Научно-стручног већа за
друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу, бр. 8/18-01-008/16-09 од
18.11.2016.
5. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Импликације
концепта фер вредности на позданост финансијских извештаја“, кандидата Стојановић
Раде, на Економском факултету Универзитета у Нишу; Одлука Научно стручног већа за
друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу бр. 08/18-01-005/16-024 од
11.07.2016.
6. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Ревизорска
процена стечајног ризика клијента“, кандидата Бешлић Драгане, на Економском
факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду; дисертација одбрањена
Страна 21 од 30

7.

8.

9.

10.

22.09.2016., Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Суботици са 8.
седнице, 16.06.2016.
Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Примена
модела за откривање манипулативног финансијског извештавања у ревизији“,
кандидата Бешлић Иване, на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом
Саду; дисертација одбрањена 22.09.2016., Одлука Наставно-научног већа Економског
факултета у Суботици са 8. седнице, 16.06.2016.
Члан (и председник) комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом:
„Извештавање о заштити животне средине - нормативни и рачуноводствени аспекти“,
кандидата Стојановић Маје, на Економском факултету Универзитета у Нишу; Одлука
Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу, бр. 04-704 од 13.03.2015.
Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Детерминанте
међународних мерџера и аквизиција“, кандидата Попов Јелене, на Економском
факултету Универзитета у Нишу; Одлука Наставно-научног већа Економског факултета
у Нишу, бр. 04-1874 од 26.06.2014.
Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Перформансе
групе предузећа на основу консолидованих финансијских извештаја“, кандидата
Вуковић Бојане, на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду;
дисертација одбрањена 22.01.2015., Одлука Наставно-научног већа Економског
факултета у Суботици са 19. седнице, 11.09.2014.

б.1.2). Чланство у комисијама за оцену научне заснованости теме докторске дисертације
(дисертације у поступку израде):
1. Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације под називом:
„Оцена оправданости инвестиција у рециклажу отпада - изазови за управљање
одрживим развојем у Републици Србији“, кандидата Крстић Младена, на Економском
факултету Универзитета у Нишу; Одлука Научно-стручног већа за друштвенохуманистичке науке Универзитета у Нишу, бр. 8/18-01-005/18-035 од 28.05.2018.
2. Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације под називом:
„Рачуноводствене политике у функцији креирања финансијског положаја и успешности
пословања предузећа“, кандидата Раичевић Јелене, на Економском факултету
Универзитета у Нишу; Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке
Универзитета у Нишу, бр. 8/18-01-001/17-038 од 21.02.2017.
б.1.3.) Чланство у менторским комисијама за припрему пријаве докторске дисертације
1. Члан Менторске комисије и потенцијални ментор кандидату Арсенијевић Александри, за
потенцијалну тему докторске дисертације под називом: „Утицај концепта фер вредности
на рачуноводствени конзервативизам“; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу, број
04-808 од 26.04.2018.
2. Члан Менторске комисије кандидату Аврамовић Ивани, за потенцијалну тему докторске
дисертације под називом: „Стицање сопствених акција у Републици Србији детерминанте, мотиви и ефекти“; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу, број 041856 од 02.06.2016.
б.1.4.) Чланство у менторским комисијама на Економском факултету Универзитета у
Београду:
Члан менторске комисија за студента Василић Марину; Одлука ННВ Економског факултета у
Београду, број 780/1 од 05.03.2013.
(б.2.) Мастер радови
б.2.1.) На Економском факултету Универзитета у Нишу:
б.2.1.1.) Ментор у изради и одбрани 10 мастер радова на Економском факултету у Нишу,
на тему:
1. „Исказна моћ појединачних и консолидованих финансијских извештаја“, кандидата
Стаменковић Соње; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број
04-1440 од 05.07.2018.
2. „Рачуноводствени и порески аспекти сталних средстава“, кандидата Петровић Мирјане;
Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број 04-1439 од
05.07.2018.
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3. „Гудвил као инструмент управљања зарадом“, кандидата Марковић Данице; Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број 04-2619 од 30.11.2017.
4. „Финансијско-рачуноводствени аспекти приватизације предузећа у Републици Србији“,
кандидата Стојилковић Предрага; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета
у Нишу, број 04-2618 од 30.11.2017.
5. „Финансијско извештавање о статусној промени поделе уз оснивање“, кандидата
Мијајловић Јелене; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број
04-1861 од 28.09.2017.
6. „Финансијско извештавање о статусној промени издвајања“, кандидата Стојановић
Јоване; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број 04-148 од
02.02.2017.
7. „Рачуноводствени третман зарада и осталих накнада зарада запослених“, кандидата
Петровић Катарине; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број
04-3264 од 03.10.2016.
8. „Умањење вредности имовине - регулатива и пракса финансијског извештавања“,
кандидата Ловре Јованке; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у
Нишу, број 04-1345 од 27.04.2016.
9. „Финансијско извештавање у стечајном поступку предузећа“, кандидата Стојиљковић
Валентине; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број 04-774
од 14.03.2015.
10. „Финансијско извештавање о статусној промени припајања“, кандидата Радовановић
Јелене; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу, број 04-1931 од
27.06.2014.;
б.2.1.2.) Члан комисије за оцену и одбрану 28 завршних (мастер) радова, од последњег
избора у звање ванредни професор. Одлуке Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу број:
04-463 од 08.03.2018.; 04-832 од 26.04.2018.; 04-1441 од 05.07.2018.; 04-1444 од 05.07.2018.; 041943 од 18.09.2018.; 04-1945 од 18.09.2018.; 04-2435 од 01.11.2018.; 04-2438 од 01.11.2018.; 042446 од 01.11.2018.; 04-899 од 12.05.2017.; 04-1398 од 06.07.2017.; 04-1400 од 06.07.2017.; 041402 од 06.07.2017.; 04-1877 од 28.09.2017.; 04-2253 од 02.11.2017.; 04-2262 од 02.11.2017.; 04151 од 01.12.2016.; 04-152 од 01.12.2016.; 04-1343 од 27.04.2016.; 04-1346 од 27.04.2016.; 041939 од 06.06.2016.; 04-2347 од 07.07.2016.; 04-2348 од 07.07.2016.; 04-2352 од 07.07.2016.; 043262 од 03.10.2016.; 04-3265 од 03.10.2016.; 04-3827 од 05.11.2016.; 04-3831 од 05.11.2016.; 04191 од 23.01.2015.; 04-778 од 14.03.2015.; 04-779 од 14.03.2015.; 04-1327 од 06.05.2015.; 041599 од 28.05.2015.; 04-1997 од 29.06.2015.
б.2.2.) На Економском факултету Универзитета у Београду - члан комисије оцену и
одбрану 5 завршних (мастер) радова. Одлуке Наставно-научног већа Економског
факултета Универзитета у Београду број:
1064/1 од 18.03.2017.; 2181/1 од 20.05.2016.; 2738/1 од 13.07.2015.; 934/1 од 10.03.2015.; 2304/1
од 23.06.2014.

5. ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
На основу увида у обимну документацију коју је кандидат др Дејан Спасић приложио у својој
пријави, Комисија је констатовала да је кандидат, својим професионалним и стручним
активностима, остварио 10 елемента доприноса академској и широј заједници из члана 4.
Ближих критеријума за избор у звања наставник, са укупно 84 активности. Њихов преглед дат је
у тексту који следи.
5.1. подржавање ваннаставних академских активности студената:
1. Председник Организационог одбора Пете Међународне летње школе економије, у
организацији Економског факултета Универзитета у Нишу, 5-9. јул 2010., Нишка Бања.
2. Председник Организационог одбора Шесте Међународне летње школе економије, у
организацији Економског факултета Универзитета у Нишу, 4-8. јул 2011., Ниш.
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3. Помоћ у организацији Међународне студентске конференције "Let's write Bologna with
Њ", одржане 03.12.2009. године на Универзитету у Нишу (организатор Студентска
организација Економског факултета у Нишу и Правног факултета у Нишу)
5.2. учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:
1. Припрема, организација и реализација Модула: „Реинжењеринг пословних процеса у
савременом предузећу“ и „Предузетништво и управљање пројектима у савременим
условима пословања“ за наручиоца – Универзитет у Нишу
2. Заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер
академске студије Економског факултета у Нишу школске 2018/19; Одлука ННВ број 04791 од 26.04.2018.
3. Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске
студије Економског факултета у Нишу школске 2017/18; Одлука ННВ број 04-718 од
10.04.2017.
4. Члан комисије за упис студената на докторске академске студије Економског факултета
у Нишу за школску 2015/16. годину; Одлука бр. 04-3401 од 10.11.2014.
5. Члан Комисије за писање извештаја за признавање стране високошколске исправе;
Решење ректора Универзитета у Нишу, број 8/33-09-041/12-001 од 05.09.2012.
6. Члан комисије за упис студената на докторске академске студије Економског факултета
у Нишу за школску 2010/11. годину; Одлука бр. 04-2390 од 15.07.2010.
7. Председник комисије за упис студената на докторске академске студије Економског
факултета у Нишу за школску 2009/10. годину; Одлука ННВ бр. 04-3102 од 06.11.2009.
5.3. учешће у раду тела факултета и универзитета:
1. Члан Савета Универзитета у Нишу за период март 2016-март 2019; Одлука Сената
Универзитета у Нишу бр. 8/16-01-002/16-003 од 14.03.2016. и 16.03.2016.
2. Члан Комисије за припрему документације за акредитацију Економског факултета у
Нишу; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу, број 04-246 од 01.02.2013.
3. Члан Комисије за контролу примене стандарда и процедура за обезбеђење квалитета
организовања научних конференција и научно-стручних скупова на Економском
факултету у Нишу; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу, број 04-741 од
22.03.2010.
4. Члан Комисије за измену и допуну Одлуке од издавању уџбеника Економског факултета
у Нишу; Одлука декана Економског факултета у Нишу, број 01-67 од 12.01.2009.
5. Члан Комисије за јавне набавке Економског факултета у Нишу за период 04.05.2007. до
31.12.2007. године; Одлука декана Економског факултета у Нишу, број 01-1017 од
04.05.2007.
5.4. руковођење активностима на факултету и универзитету:
1. Председник Савета Економског факултета Универзитета у Нишу за период децембар
2018 - децембар 2021.; Одлука Савета Економског факултета у Нишу број 04-2896 од
06.12.2018.; Одлука ННВ 04-2476 од 01.11.2018. (избор за члана Савета).
2. Председник Савета Економског факултета Универзитета у Нишу за период 30.10.2012.
до 30.10.2015.; Одлука Савета Економског факултета у Нишу број 04-3103 од
30.10.2012.
3. Продекан за научни рад Економског факултета у Нишу за период 01.10.2009. до
30.09.2012. године; Одлука Савета Економског факултета у Нишу број 04-1395 од
21.05.2009.
4. Руководилац Центра за економска истраживања Економског факултета у Нишу за
период 01.10.2009. до 30.09.2012. године; Одлука декана Економског факултета у Нишу
број 01-2853 од 20.10.2009.
5. Заменик председника Наставно научног већа Економског факултета у Нишу за период
01.10.2009. до 30.09.2012. године; Одлука декана Економског факултета у Нишу број 012853 од 20.10.2009.
6. Председник Комисије за последипломско образовање Економског факултета у Нишу за
период 01.10.2009. до 30.09.2012. године; Одлука декана Економског факултета у Нишу
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број 01-2853 од 20.10.2009.; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу, број 04-3096 од
06.11.2009.
7. Председник Комисије за научни рад и сарадњу са институцијама у земљи Економског
факултета у Нишу за период 01.10.2009. до 30.09.2012. године; Одлука ННВ Економског
факултета у Нишу, број 04-3098 од 06.11.2009.
8. Координатор за међународну сарадњу Економског факултета у Нишу, за период од 3
године, почев од 15.11.2006. године; Решење декана Економског факултета у Нишу,
број 01-2478 од 10.11.2006.
9. Председник Тима за припрему Извештаја о самоевалуацији Економског факултета у
Нишу; Одлука ННВ, број 04-164 од 01.12.2016.
5.5. допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета:
5.5.1. Уређивање и чланство у уредништву научних часописа
1. Уредник научног часописа „Facta Universitatis, Series: Economics and Organization“,
издавач: Универзитет у Нишу, категорије М51, почев од 01.01.2016. до 31.12.2020.
године; Одлука Ректора Универзитета у Нишу, број 5/00-072-055/17-007 од 21.11.2017.
2. Члан Уређивачког одбора научног часописа „Економски хоризонти“,од 2010. године.
Издавач: Економски факултет Крагујевац; ISSN 1450-863X, eISSN 2217-9232,
COBISS.SR-ID 158022663
5.5.2. Предавања у иностранству по позиву
1. Предавање на тему: “Rechnungslegungstheorie und –Praxis in Serbien: Historische
Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen“, Johannes Kepler Universität Linz, Austria,
Institut für Revisions- Treuhand- und Rechnungswesen, 26.05.2004.
2. Предавање на тему: "International harmonization of Financial Reporting as effect of
Globalization" - 7th International Economic Sommer School, Donetsk National University,
Ukraina, Slavyanogorsk, 05.07.2003.
3. Предавање на тему: "Anwendung des DCF-Verfahrens in der serbischen Praxis der
Unternehmensbewertung" - Dissertantenseminar an der Johannes Kepler Universität Linz,
Austria, Institut für Revisions- Treuhand- und Rechnungswesen,01.02.2002.
5.5.3. Истраживачки боравци у иностранству
1. 6 месеци (2001/2002), InstitutfürRevisions- Treuhand- u.RechnungswesenUniversitätLinz,
Austria
2. 1 месец (2004), Institut für Rechnungs- und Prüfungswesen, Universität Göttingen, Germany
3. 1 недеља (2004), Institut für Revisions- Treuhand- u.RechnungswesenUniversität Linz,
Austria
4. 1 месец (2007), Institut für Revisions- u.Rechnungswesen,Wirtschaftsuniversität Wien,
Austria
5. 3 месеца (2008), Department of Financial Accounting and Auditing, Universität Regensburg,
Germany
6. 2 недеље (2009), University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia
7. 1 недеља (2009), University of Krakow, Poland
5.5.4. Промотивне активности
1. Члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу (период: 2007-2015. година)
5.6. успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници:
1. При Центру (раније Институту) за економска истраживања Економског факултета у
Нишу учествовао је у изради елабората о процени вредности капитала више од
четрдесет предузећа.
2. Члан тимова за израду бизнис планова, инвестиционих елабората и других економскофинансијских улуга.
3. Сарадник је Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа у Нишу у оквиру
које је учествовао у извођењу едукативних семинара из области израде бизнис планова
и финансијског менаџмента
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4. Консултант за економско-финансијска питања консултантске куће Grontmij | CarlBroA/S,
Denmark, у оквиру програма: Europe Aid Framework Contract LOT 10
5.7. рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других
институција):
5.7.1. Рецензирање монографија
1. Рецензент монографије националног значаја под насловом: „Концепти обрачуна и
управљања трошковима у leanпословном окружењу“, аутора проф. др Љиље Антић,
проф. др Татјане Стевановић и доц. др Бојане Новићевић Чечевић, наставника на
Економском факултету у Нишу; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу број 04-2480
од 01.11.2018.
2. Рецензент монографије националног значаја под насловом: „Форензичко рачуноводство
- инструмент откривања и спречавања превара“, аутора Димитријевић др Драгомира,
доцента на Економском факултету у Крагујевцу; Одлука ННВ Економског факултета у
Крагујевцу број 3900/XII-2 од 27.12.2017.
3. Рецензент монографије националног значаја под насловом: „Међународни стандарди
финансијског извештавања: глобални језик рачуноводства“, аутора Обрадовић др
Владимира М., доцента на Економском факултету у Крагујевцу; Одлука ННВ Економског
факултета у Крагујевцу број 2800/15 од 28.10.2015. ISBN 978-86-6091-062-4;
COBISS.SR-ID 224644108
5.7.2. Рецензирање радова у научним часописима
1. Рецензент радова часописа „Economics an dBusiness”, у издању Riga Technica
lUniversity, Riga, Latvia, ISSN: 1407-7337 (print), ISSN 2255-8756 (online)
2. Рецензент радова часописа „Теме“, у издању Универзитета у Нишу, ISSN 0353-7919
(штампано издање), ISSN 1820-7804 (Online)
3. Рецензент радова часописа „Економски хоризонти“, у издању Економског факултета
Универзитета у Крагујевцу, ISSN: 1450-863х, еISSN2217-9232, COBISS.SR-ID 158022663
4. Рецензент радова часописа „Нови економист“, у издању Универзитета у Источном
Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, БиХ, ISNN 1840-2313
5. Рецензент радова часописа „Економске теме“, у издању Економског факултета у Нишу,
ISSN: 0353-8648
6. Рецензент радова часописа „Facta Universitatis, Series: Economics and Organization“, у
издању Универзитета у Нишу, ISSN 0354 – 4699
5.7.3. Рецензирање радова зборника радова са међународних и домаћих научних скупова
rd
1. Рецензент радова са “3 International Business Conference – How to prosper until 2020:
Business and Social Challenges of the Modern World”, Celje, Slovenia, 15.05.2014.
2. Рецензент радова са „The 10th Workshop on European Financial Reporting (EUFIN2014)“,
University of Regensburg, Germany, 25-26th of September 2014.
3. Рецензент радова из зборника радова са Међународне научне конференције
th
th
4 Accounting and Audit Convergence, Cluj, Romania november 2009. и 5 Accounting and
Audit Convergence, Cluj, Romania 21-23.09.2011.
4. Рецензент радова из зборника радова са Међународних научних конференција у
организацији Економског факултета у Нишу
5.8. организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних
стручних и научних конференција и скупова:
5.8.1. Домаће научне конференције
1. Члан Организационог одбора Научног скупа поводом 50 година постојања и рада
Економског факултета у Нишу; Одлука ННВ Економског факултета у Нишу број 04-3103
од 06.11.2009.
2. Члан организационог одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови
земаља југоисточне Европе“ – јун 2010. и јун 2011. године.
5.8.2. Међународне научне конференције - Члан научног одбора међународних научних
конференција:
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1. 2 International Scientific Conference „Contemporary Issues in Theory and Practice of
Management CITPM 2018“, Szestochowa, Poland, 19-20 April 2018.
nd
2. 2
International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2018,
Ljubljana, Slovenia, 22.03.2018.
st
3. 1 International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017, Ljubljana,
Slovenia, 30.03.2017.
th
4. „The 10 Workshop on European Financial Reporting (EUFIN2014)“, University of
Regensburg, Germany, 25-26th of September 2014.
rd
5. 3 International Business Conference – How to prosper until 2020: Business and Social
Challenges of the Modern World, Celje, Slovenia, 15.05.2014,
th
6. 4 Accounting and Audit Convergence, Babes Bolyai University Cluj, Romania, 2729.11.2009.,
th
7. 5 Accounting and Audit Convergence, Babes Bolyai University Cluj, Romania, 2123.09.2011.,
8. Мeđunarodnа poslovnа konferencijа „Poslovne strategije i izazovi savremenog sveta“
Poslovno-komercijalna škola Celje, Viša strukovna škola, Celje, Slovenija, 20.05.2010.
5.9. учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација:
1. Члан Европске асоцијације рачуновођа (European Accounting Association) – од 2011.
године; Membership ID160388
2. Члан Друштва економиста Ниш
3. Члан Комитета за преглед Међународних стандарда финансијског извештавања
(IFRS/IAS) при Савезу рачуновођа и ревизора Србије
4. Члан Испитне Комисије Министарства просвете и науке за стицање лиценце наставника
средњих стручних школа економске струке
5. Члан радних група за стручну оцену квалитетарукописа уџбеника средњих школа
економске струке за потребе Завода за унапређивање образовања и васпитања,
Београд
5.10. креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу Универзитета као заједнице учења.
5.10.1. Учешће у реализацији националних пројеката, финансираних од стране надлежног
министарства за науку:
1. Од 1996-2000. године, истраживач на пројекту Министарства за науку и технологију
Републике Србије у оквиру макропројекта "Управљање трансформацијом предузећа",
потпројекат: "Ефикасност трансформације предузећа".
2. Од 2002-2005. године, истраживач на пројекту Министарства за науку, технологију и
развој Републике Србије бр. 1908: "Остваривање димензија управљања предузећима у
Србији у условима либерализације и глобализације".
3. Од 2006-2010. године, истраживач на пројекту Министарства науке и заштите животне
средине број 149052 „Развијање конкурентске предности у Србији у условима европских
интеграција“.
5.10.2. Учешће у реализацији научно-истраживачких пројеката Економског факултета
Универзитета у Нишу:
1. Хармонизација привредно-системских решења Србије са Европском Унијом (2008-2009)
2. Наука и светска економска криза (2009-2012)
3. Посткризни процеси и антикризне политике: изазови економске науке (2012-2015)
4. Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије (2015-2018)
5.10.3. Учешће у реализацији међународних пројеката:
1. TEMPUS JEP CD 19087 – 2004: “Reorganization of economics study in Serbia” (2004-208)
2. TEMPUS JEP CD 41103 – 2006: “Master of science ‘International Business Development’”
(2006-2009)
3. TEMPUS JEP CD 41146 – 2006: “Rationalization of the postgraduate studies in business
management and economics in Serbia” (2006-2009)
4. 158999-TEMPUS-ES-TEMPUS-SMGR – 2010: “CUBRIK“ (члан екпертског тима)
Страна 27 од 30

5. Jean Monnet-Project: EUROPEAN MULTILATERAL RESEARCH GROUP (E.R.S.G) ON THE
POLITICAL ECONOMY OF THE E.M.U. (Duration: 01/09/2012-31/08/2014), Project Number
— 528832-LLP-2012-GR-AJM-RE
6. Erasmus+ Programme Jean Monnet: “Sustainable, Intelligent and Environment Friendly
Trnasport and Logistic in Urban Context: Promoting EU Standards and Principles in Southeast
region of Serbia”, Project Number - 574591-EPP-1-2016-1-RS-EPPJMO-MODULE (20162018)
7. Project: World Bank Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), as a part of the STARCFR program: „Reform of Corporate Financial Reporting Project, Component 4: Improving
Accounting and Auditing Curricula for University and Professional Education Programs“ (20172019)

6. НАСТАВНО - ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ
Кандидат др Дејан Спасић има значајно педагошко искуство стечено извођењем
различитих облика универзитетске наставе. Успешно је обављао све облике наставне
активности на предметима Финансијско рачуноводство и Специјални биланси на основним
студијама, на предмету Пословно и финансијско реструктурирање на мастер студијама, као и
на предмету Финансијско извештавање у условима монетарних промена на докторским
академским студијама, на Економском факултету у Нишу. Као асистент изводио је вежбе и из
премета Ревизија. Поред тога, од школске 2007/8. изводи наставу и на Економском факултету
Универзитета у Београду из предмета Специјални биланси (основне академске студије), а од
школске 2011/12 и наставу на предмету Консолидовани биланси (мастер академске студије).
Држао је и предавања по позиву (Универзитет у Линцу, Аустрија; Универзитет у Доњецку,
Украјина). Учестовао у извођењу едукативних семинара из области израде бизнис планова и
финансијског извештавања.
Кандидат има коректан и професионални однос према студентима и колегама. Своје
обавезе у настави и раду са студентима је успешно и савесно извршавао, како на основним,
тако и на дипломским (мастер) студијама. У прилог томе говоре резултати евалуације квалитета
наставе од стране студената сва три нивоа студија, како на Економском факултету у Нишу, тако
и на Економском факултету у Београду (просечна оцена изнад 4,50 од максималних 5,00).
Истиче се његова спремност за помоћ студентима у настави и учењу, као и активирање и
поспешивање студената за укључивање у практичан рад како приликом извођења стручних
пракси тако и приликом реализовања њихових пројеката. Значајна је његова помоћ студентима
приликом израде дипломских, мастер радова, магистарских теза и докторских дисертација, где
је активно учествовао било у својству ментора било у својству члана комисија за оцену и
одбрану ових радова.
Све претходно наведено указује на то да кандидат поседује неопходно искуство и
способност за наставни и педагошки рад.
7. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ
На основу анализе научно-истраживачких, професионално-стручних, наставно-педагошких
компетенција, као и елемената доприноса академској и широј заједници кандидата пријављеног
на конкурс Економског факултета Универзитета у Нишу за избор једног наставника у звање
редовни или ванредни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне
финансије, (предмети: Финансијско рачуноводство и Специјални биланси), уз узимање у обзир
услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статута
Економског факултета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу, као и Ближим критеријумима за избор у звања
наставника (које је усвојио Сенат Универзитета у Нишу), Комисија је дошла до следећих
закључака:
Кандидат др Дејан Спасић, формално-правно посматрано, испуњава све услове за избор
у звање редовни професор. Осим тога, Комисија је једногласна и по следећим елементима:
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Комисија констатује да др Дејан Спасић има докторат наука из уже научне области за
коју се бира. Од избора у звање ванредни професор објавио је више од потребног
минималног броја радова који је дефинисан Ближим критеријумима за избор у звања
наставника Универзитета у Нишу.



кандидат у објављеним научним и стручним радовима, као аутор или коаутор, бави се
актуелним питањима из области за коју конкурише (Рачуноводство, ревизија и пословне
финансије – предмети: Финансијско рачуноводство и Специјални биланси). Уз
препознавање актуелних проблема истраживања и могућности њиховог решавања, у
условима глобалне и националне економије, кандидат даје допринос теорији и пракси
међународног (финансијског) рачуноводства,
коропоративном
управљању и
квалитетном финансијском извештавaњу;



објављивањем радова из уже научне области (од последњег избора једну монографију
националног значаја) у међународним или водећим часописима националног значаја и
другим публикацијама (од последњег избора 21 научни рад), њихове цитираности
(укупно 37 хетероцитата за 17 самосталних и коауторских радова Дејана Спасића) у
домаћој и страној литератури, као и учешћем на научним пројектима (6 домаћих и 7
међународних), потврђује се квалитет научног и стручног рада кандидата;



кандидат има одговарајуће резултате у развоју научно-наставног подмлатка на
Факултету. Био је ментор у десет мастер радова, члан комисија за оцену и одбрану 28
мастер радова, члан комисије за оцену и одбрану 10 докторских дисертација на 4
економска факултета чији је оснивач Република Србија, члан 5 комисија за докторске
дисертације које су још увек у фази израде. Такође је био члан комисија за писање
Извештаја за избор: 2 ванредна професора, 3 доцента, 3 асистента, 2 сарадника у
настави на Економским факултетима у Нишу, Београду, Суботици и Крагујевцу, као и
ментор истраживачу – студенту докторских студија;



поседује потребно педагошко искуство у обављању свих облика универзитетске
наставе. Успешан рад са студентима као и испољено интересовање за континуирано
професионално усавршавање
указују на спремност и способност кандидата за
бављење наставно-педагошком активношћу. Остварио је високе оцене у евалуацији
рада наставника на основу редовних анкета студената како на Економском факултету у
Нишу, тако и на Економском факултету у Београду;



кандидат је остварио запажене резултате у десет елемената доприноса академској и
широј друштвеној заједници, са укупно 84 активности и то:


подржавање ваннаставних академских активности студената - 3 активности



учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове - 7 активности



учешће у раду тела факултета и универзитета - 5 активности



руковођење активностима на факултету и универзитету - 9 активности



допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета
- 13 активности у 4 посебне области



успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници - 4 активности



рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других
институција) - рецензент 3 монографије националног значаја, научних радова у 6
међународних и домаћих часописа и научних радова са 4 научних конференција



организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних
стручних и научних конференција и скупова - 11 активности



учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација - 5
активности



креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу Универзитета као заједнице учења - 14 активности у 3
посебне области
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8. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Имајући у виду укупни научно-истраживачки, стручни и педагошки рад кандидата, као и
елементе дорпиноса академској и широј заједници, Комисија констатује да је др Дејан Спасић,
ванредни професор Економског факултета у Нишу, испунио 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
редовни професор.
Стога, Комисија са задовољством чини предлог Сенату Универзитета у Нишу,
Научно-стручном већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу и
Изборном већу Економског факултета у Нишу да др Дејана Спасића изаберу у звање
редовни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
(за предмете: Финансијско рачуноводство и Специјални биланси), на Економском
факултету Универзитета у Нишу.

У Нишу и Новом Саду, јануара 2019. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1.__________________________________
Др Тадија Ђукић, редовни професор
Економског факултета у Нишу,
Универзитета у Нишу

2.___________________________________
Др Дејан Јакшић, редовни професор
Економског факултета у Суботици,
Универзитета у Новом Саду

3.___________________________________
Др Љиља Антић, редовни професор
Економског факултета у Нишу,
Универзитета у Нишу
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