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 8/18-01-003/19-011 од 19.04.2019. године, именовани смо за чланове Комисије за писање
извештаја о пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника у звање ванредни професор
или редовни професор за ужу научну област Микроекономија (предмети: Микроекономија,
Теорија и политика цена и Микроекономска анализа) на Економском факултету у Нишу.
На основу увида у приложени конкурсни материјал, у складу са Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Економског факултета у Нишу,
Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу, подносимо
следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс, објављен у дневном листу “Народне новине”, 29. марта 2019.
године, за избор наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област
Микроекономија (предмети: Микроекономија, Теорија и политика цена и Микроекономска
анализа) пријавио се један кандидат – др Снежана Радукић, ванредни професор Економског
факултета у Нишу.
Комисија је констатовала да је др Снежана Радукић, уз пријаву, приложила све неопходне
документе тражене конкурсом, у складу са законским и статутарним условима и да су се стекли
сви услови за преглед и оцену поднетих докумената.

1. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ

Кандидаткиња др Снежана В. Радукић је рођена 9. априла 1975. године у Нишу. Основну и
средњу Економску школу завршила је у Нишу. Дипломирала је на Економском факултету
Универзитета у Нишу 1998. године са просечном оценом 9,56. За време студирања проглашавана
је најбољим студентом I, II, III и IV године Економског факултета и као најбољи дипломирани
студент Економског факултета за 1998. годину добила је повељу Универзитета у Нишу. Такође,
добитник је и награде Савеза рачуновођа Србије. У току студирања била је стипендиста града
Ниша и Министарства просвете и науке Републике Србије.
Постдипломске студије уписала је на Економском факултету Универзитета у Београду где је
2003. године одбранила магистарски рад под називом: "Улога државе у неутралисању еколошких
екстерних ефеката" под менторством проф. др Јурија Бајеца.
Докторску дисертацију под називом: „Утицај заштите животне средине на политику цена
производа“ одбранила је 2009. године на Економском факултету у Нишу под менторством проф.
др Душана Здравковића.
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Од 01.01.2000. године ради на Економском факултету у Нишу као асистент приправник на
предмету Теорија и политика цена. Децембра 2009. године изабрана је у звање доцента за ужу
научну област Микроекономија (предмети: Теорија и политика цена и Микроекономија). Изабрана
је у звање ванредни професор 23.10.2014. године.
Учествовала је на више међународних научних скупова, семинара и радионица у земљи и
иностранству, као што су: American Studies Seminar у Солуну, Грчка (2002. и 2004. године), као и
четири workshop-a у огранизацији FNEGE - Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion
des Entreprises у оквиру RESEGE програма (South East European Network for Management
Education) и то: у септембру 2003. г. у Београду, Србија, на тему: "Модерне тенденције у
маркетингу", у новембру 2003. у Букурешту, Румунија, на тему: "Финансијска тржишта", у априлу
2005. у Кишињеву, Молдавија, на тему: "Комуникациона ситуација као педагошко средство
менаџмент курса" и у јуну 2005. у Темишвару, Румунија, на тему: "Финансирање међународне
трговине и финансирање раста компанија". Проглашена је за Лидера у области одрживог развоја и
животне средине (Sustainable Development Leader and Environmental Leadership) 2007. године у
оквиру пројекта холандске владе под називом: Identification of Sustainable Development and
Environmental Leaders for Tommorow у организацији невладине организације Амбасадори животне
средине.
Објавила је уџбеник, четири монографије и преко 160 радова у часописима и зборницима
радова са научних скупова међународног и националног значаја. Члан је Друштва економиста
Ниша. Такође, била је ангажована на пројекту Центра за развој грађанског друштва „Protecta“
2002. године. Од 1999. године је истраживач на пројектима које финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Истраживач је на пројекту под називом:
„Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији
експеримента и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима“ бр. 44007,
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а чији је
носилац Државни универзитет у Новом Пазару од 2011. године.
Учествовала је на стручном предавању/симпозијуму у организацији Друштва приватних
доктора стоматологије Србије: „Како стоматологију довести до реалног места на тржишту и
стоматолошке услуге учинити пропорционално конкурентним“ са ауторским радом „Побољшање
конкурентности стоматолошких услуга“, које је одржано 18.04.2015. године у Сава Центру у
Београду и припремила је и оценила онлајн тест „Економски аспекти стоматолошких услуга“
постављен на електронској платформи Друштва приватних доктора стоматологије Србије
19.05.2016. године. Такође, била је предавач на обуци за лиценциране проценитеље вредности
непокретности у организацији Републичког завода за судска вештачења ад Нови Сад, која је
одржана на Економском факултету у Нишу новембра 2017. године.
У досадашњој академској каријери активно је учествовала у раду различитих органа и
комисија на Економском факултету у Нишу. Била је предавач на 11. Међународној летњој школи
економије „Start-up your business“ у организацији Економског факултета у Нишу, која је одржана
21-27. августа 2016. године на Златибору. Такође, била је ментор групи студената у реализацији
пројекта „Допринос академаца развоју“ – ДАР Економског факултета у Нишу у сарадњи са
Регионалном развојном агенцијом Југ 2017. године. Више година учествује у реализацији
такмичења у едукативној игри „Монетура“ у организацији Народне банке Србије на Економском
факултету у Нишу и предводила је студенте на финалном такмичењу Економских факултета из
Србије у Народној банци Србије у Београду 2017. године.
Учествовала је у организацији и председавању на неколико научних скупова на Економском
факултету у Нишу. Рецензент је већег броја радова за међународне и водеће националне часописе,
као и публикације које издаје Економски факултет из Ниша поводом међународних конференција
и научних пројеката. Члан је међународног уређивачког тима часописа Economics чији је издавач
Oikos Институт у Бијељини, Издавачког савета часописа Economics of Sustainable Development чији
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је издавач Society of Economist, „Економика“ Ниш и редакције часописа Civitas чији је издавач
Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад.
Учествовала је на стручним тренинзима уз добијање цертификата и то на: EUTA – European
Training Academy: Excellence in Horizon 2020 Project Development and Implementation, који је
одржан на Економском факултету у Нишу јуна 2018. године и EBSCO Databases and Services
Training 2018.
Ментор је и члан Комисије за одбрану више мастер радова на Економском факултету у
Нишу. Ментор је за израду три докторске дисертације кандидата на Економском факултету у
Нишу и члан Комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације.
Била је члан Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима на конкурсу за избор
наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Економија на Департману за
географију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу 2016. године, члан Комисије
за писање извештаја за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Економија на
Факултету за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић у Новом Саду 2018. године и члан
Комисије за писање извештаја о избору у истраживачко звање, истраживач-сарадник кандидата
Зоране Костић на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу 2018. године.
Говори енглески и руски језик. Удата је и мајка једног детета.

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ
Укупне резултате научно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње др Снежане
Радукић чине:
- магистарска теза,
- докторска дисертација,
- четири монографије националног значаја (три коауторске),
- 168 научних и стручних радова (52 рада након последњег избора), који су саопштени
на научним скуповима и публиковани у одговарајућим зборницима радова, часописима
и монографијама.
Радови су разврстани у две групе у зависности од тога да ли су објављени пре или после
избора у звање ванредни професор.

Радови објављени до избора у звање ванредни професор
1) Јавно брањени радови:
а) Магистарска теза
Улога државе у неутралисању еколошких екстерних ефеката, ментор: проф. др Јуриј Бајец, Универзитет у
Београду, Економски факултет, Београд, 2003.

б) Докторска дисертација
Утицај заштите животне средине на политику цена производа, ментор: проф. др Душан Здравковић,
Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, 2009.
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2) Монографијe:
1.
2.

3.

Улога државе у неутралисању еколошких екстерних ефеката, рецензенти: др Душан Здравковић, др
Бобан Стојановић, Економски факултет, Ниш, 2004, 227 стр. (Р13, М42)
Национални систем одрживог развоја и заштите животне средине у процесу придруживања
Европској унији (коаутор др Душан Здравковић), рецензенти: др Мирјана Ивањац, др Бобан Стојановић,
Пеликан принт, Ниш, 2006, 91 стр. (Р13, М42)
Теоријски и институционални оквир одрживог развоја (коаутори др Соња Јовановић, др Марија
Петровић-Ранђеловић), рецензенти: др Душан Здравковић, др Биљана Јовановић Гавриловић, др Петар
Веселиновић, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011, 212 стр. (М42)

3) Уџбеник
Теорија и политика цена (коаутори др Душан Здравковић, др Бобан Стојановић), Економски факултет
Универзитета у Нишу, 2013, 426. стр.

4) Радови објављени у часописима и зборницима радова:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

"Монетарна кретања и глобализација светске привреде" (коаутор Огњен Радовић), Економске теме бр.
2, Економски факултет, Ниш, 2000, стр. 161-173. (Р62, М52)
"Улога савремене државе у процесу транзиције са освртом на СРЈ" (коаутор Владислав Марјановић),
Економске теме бр. 1-2, Економски факултет, Ниш, 2001, стр. 163-173. (Р62, М52)
"Утицај негативних екстерналија на одржив развој пољопривреде" (коаутор Соња Вучић), Пословна
политика, јул-август 2002, Београд, стр. 22-25.
"Structural reforms in the transition countries in the globalization process" (коаутор др Бобан Стојановић),
зборник радова "Transition in Central and Eastern Europe - Challenges of 21st Century", Економски
факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина, 17-18. октобар 2002, стр. 607-614. (Р54, М33)
"Основне детерминанте и изазови глобализације као светског процеса", тематски зборник радова
Економске теме бр. 4, Економски факултет, Ниш, децембар 2002, стр. 79-86. (Р62, М52)
"Прецизни механизам функционисања цена", Теме бр. 4, Универзитет у Нишу, Ниш, октобар-децембар
2002, стр. 641-644. (Р62, М52)
"Нови концепт утицаја интернализације екстерних трошкова на секторску конкурентност" (коаутор
Иван Марковић), Пословна политика, Београд, март 2003, стр. 52-60.
"Purchasing Power Parities and the Price Competitiveness of International Tourism Destinations" (коаутор мр
Иван Марковић), зборник радова на CD-у "Tourism and Insurance in the Terms of Globalization",
Факултет за туризам и угоститељство, Охрид, Македонија, 29-30. мај 2003, стр. 492-504. (Р54, М33)
"Глобализација и међурегионална трговина" (коаутор мр Соња Вучић), зборник радова "Регионални
развој и демографски токови балканских земаља", бр. 8, Економски факултет, Ниш, јун 2003, стр. 483491. (Р65, М63)
"Критички осврт на систем управљања животном средином у Србији и Црној Гори", Пословна
политика, Београд, септембар 2003, стр. 66-68.
"Изазови европских интеграција и стратегија развоја Србије и Црне Горе" (коаутор Владислав
Марјановић), Економске теме бр. 2, Економски факултет, Ниш, 2003, стр. 185-191. (Р62, М52)
"Коузова теорема у светлу привреда у транзицији", Пословна политика, Београд, новембар 2003, стр.
14-18.
"Competitiveness Increase in Aspects of Costs and Product Differentiation" (коаутор мр Иван Марковић),
Economic Themes No. 6, Економски факултет, Ниш, 2003, стр. 65-77. (Р62, М52)
"Mathematical Models in Analysis of Pareto Optimality and Externalities" (коаутор др Жарко Поповић),
International Scientific and Practical Conference "The Challenges of the Information Society to Statistics and
Mathematics in 21st Century", "D. A. Tsenov" Academy of Economics Svishtov, Institute of Mathematics and
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15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

Informatics at the Bulgarian Academy of Science National Statistics Institute Sofia, Svishtov, Bulgaria, 2003,
388-395. (Р54, М33)
"Подстицање запошљавања стратегијама реструктурирања предузећа" (коаутори мр Сузана
Стефановић, мр Соња Вучић), Пословна политика, Београд, јануар 2004, стр. 28-32.
"Развој система управљања животном средином у Србији и Црној Гори у правцу придруживања
Европској унији" (коаутор др Душан Здравковић), Економски анали, бр. 161, април 2004.-јун 2004.,
Економски факултет Београд, Београд, стр. 101-122. (Р61, М51)
"Трговина дозволама за загађење животне средине као нов инструмент еколошке политике", Пословна
политика, Београд, април 2004, стр. 46-51.
"Стратегија реструктурирања предузећа у функцији развоја новог сектора и подстицаја запошљавања"
(коаутори мр Сузана Стефановић, мр Соња Вучић), Економика предузећа, Савез економиста Србије,
Београд, април 2004, стр. 125-132. (Р62, М52)
"Значај политике одрживог развоја за спречавање деградације животне средине" (коаутор др Душан
Здравковић), зборник радова "Регионални развој и демографски токови балканских земаља", бр. 9,
Економски факултет, Ниш, јун 2004, стр. 67-80. (Р65, М63)
"Traditional solutions to the externality problem" (коаутор др Жарко Поповић), II International conference
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радова са међународне научне конференције "Управленски, информационни и маркетингови аспекти
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“Promotion of sustainable development in countries in transition - challlenges of eastern enlargement of the
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Здравковић), 7th International Academic Conference “State, Economy, Society”, Thematic section: Marketing
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 Радукић, С., Петровић-Ранђеловић, М. (2019) Економски приступ заштити животне
средине, монографија, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2019, ISBN 978-866139-176-7, COBISS.SR-ID 275511564, 206 стр. (M42)
Монографија је настала као резултат интересовања аутора за економски приступ питањима
заштите животне средине. Аутори су покушали да микроекономију и макроекономију ставе у
службу заштите животне средине. Иако се раније сматрало да су економски и еколошки циљеви
конфликтни, у данашње време сведоци смо синергије ових циљева. Аутори сматрају да у томе
значајну улогу има примена економских инструмената у заштити животне средине. Примена ових
инструмената задовољава услов економске ефикасности у решавању проблема загађења животне
средине, тако да су аутори обратили посебну пажњу на примену ових инструмената.
Монографија се састоји из три поглавља: 1) Микроекономија и макроекономија животне
средине, 2) Интернализација еколошких екстерналија и 3) Инструменти заштите животне средине.
У првом поглављу су представљена два економска приступа заштити животне средине.
Аутори полазе од историјског развоја економије животне средине, а затим анализирају
концептуалне основе традиционалног економског приступа решавању проблема заштите животне
средине. При том, пажња се прво поклања узроцима деградације животне средине и идентификују
се два главна типа тржишних недостатака у случају загађења, као што су јавна добра и
екстерналије. У случају тржишних недостатака, спонтано деловање тржишних сила неће успети да
отклони проблеме алокације ресурса на ефикасан начин. Зато је неопходна улога државе у
регулисању тржишних недостатака. Полазећи од критеријума за евалуацију политике заштите
животне средине мора се спровести benefit-cost анализа која је основа за доношење одлука у
политици заштите животне средине.
Аутори наводе бројне примере загађења животне средине који имају глобални карактер и
сматрају да је за решавање ових проблема неопходан макроекономски приступ заштити животне
средине. Микроекономски приступ заштити животне средине или економија животне средине
усмерен је ка објашњењу различитих облика повезаности између квалитета животне средине и
понашања економских субјеката у циљу избора одговарајућих инструмената ради утицаја на
обликовање еколошки повољног понашања економских субјеката. Иако економија животне
средине представља више микроекономску него макроекономску научну дисциплину, ипак не сме
се занемарити чињеница да она узима у обзир решавање кључних макроекономских питања и
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проблема, као што је утицај привредног раста на стање у животној средини и повратни ефекти
еколошке регулативе на привредни раст што доприноси дизајнирању политике заштите животне
средине. На крају првог поглавља аутори су дали компаративну анализу микроекономског и
макроекономског приступа заштити животне средине. Иако су еколошки проблеми глобални,
решење мора да буде локално. На основу овога, аутори истичу да макроекономски и
микроекономски приступ заштити животне средине представљаju две неодвојиве стране успешног
решења еколошких проблема.
Микроекономски приступ заштити животне средине базира се на процесу интернализације
еколошких екстерналија, што је предмет истраживања у другом поглављу. Полазећи од циљних
нивоа квалитета животне средине и познавања карактеристика различитих типова загађења може
се тачно утврдити који инструменти заштите животне средине дају најбоље резултате у
економском и еколошком смислу. Избор инструмената контроле загађења се врши на основу
дефинисаних критеријума. Сматра се да је главни критеријум за избор адекватног инструмента са
економског становишта минимизација укупних трошкова. Међутим, у појединим случајевима он
није доминантни критеријум, као што су и аутори илустровали у књизи.
У економској теорији, највећу економску ефикасност има примена тзв. добровољних
решења проблема екстерналија, односно преговарање између загађивача и оштећене стране.
Аутори су закључили да је ово решење рестриктивно, зато што захтева испуњеност бројних
услова, и оно се ретко примењује у пракси. Такође су аутори напоменули да све више добија на
значају појединачна и друштвена одговорност за животну средину.
У трећем делу монографије аутори су истакли предности и недостатке два основна типа
инструмената заштите животне средине, а то су инструменти командовања и контроле и
економско-подстицајни инструменти. Нема општег правила који је тип инструмената бољи за
решавање проблема загађења, већ то зависи од више фактора. На основу компаративне анализе
ових инструмената, а у складу са дефинисаним циљевима и карактеристикама загађења, могуће је
одредити случајеве када је неки тип инструмената прикладнији за ефикасно остваривање циљева
заштите животне средине.
Аутори монографије указују на значај решавања проблема загађења животне средине на
економски ефикасан начин. Јасан стил писања, објективна критичка анализа и представљање
научних резултата у овој монографији чине је корисним материјалом намењеним стручној и
научној јавности која се бави проблематиком мултидисциплинарног концепта заштите животне
средине који добија на значају у савременим условима пословања.
 Radukić, S., Kostić, Z. (2018) “Measuring the competitiveness of the public utility enterprises in
the Republic of Serbia: example of natural monopoly”, u: Krstić, B. (ed.) Building
competitiveness: micro and macro aspects, Faculty of Economics, University of Niš, 2018, str.
217-233, ISBN 978-86-6139-159-0, UDC 339.137.2(497.11), COBISS.SR-ID 265664524 (M14)
У овој монографској студији аутори процењују импликације специфичне тржишне
структуре, као што је природни монопол, на конкурентност и перформансе предузећа у
комуналном сектору у Републици Србији. Аутори полазећи од значајних проблема са којима се
суочавају сва комунална предузећа (неефикасност, незадовољавајући квалитет услуга, недовољни
инвестициони капацитет, недовољна модернизованост, нејасна власничка структура, политизовано
управљање) мере ефикасност и конкурентност јавно комуналних предузећа и дају препоруке за
побољшање њихове тржишне позиције.
Циљ рада је мерење и рангирање комуналних предузећа у Републици Србији према кључним
индикаторима њихових пословних перформанси. Аутори комбинују квалитативни и
квантитативни приступ узимајући у обзир економско окружење и регулаторни оквир. Поређењем
изабраних економских показатеља пословних перформанси јавно комуналних предузећа у периоду
од 2008-2017. године у четири највећа града у Републици Србији, аутори су дали процену
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пословних перформанси предузећа за 2018. годину. У раду је потврђена хипотеза да су јавно
комунална предузећа у већим градовима ефикаснија и конкурентнија због повећаног броја
корисника и економије обима, док није потврђено да су продуктивнија она јавно комунална
предузећа која имају мањи број запослених. Аутори сугеришу могуће сценарије трансформације
јавно комуналних предузећа како би се повећале њихове пословне перформансе, као и њихова
конкурентност на тржишту. Значајан допринос овог рада је у разумевању трендова, проблема и
функционисања специфичног типа монопола у комуналном сектору чије пословање је под
великим утицајем локалне самоуправе.
 Radukić, S., Mastilo, Z., Kostic, Z., Vladusic, Lj. (2019) „Measuring of The Goods and Labor
Markets Efficiency: Comparative Study of Western Balkan Countries“, Montenegrin Journal of
Economics, Vol. 15, No. 2 (2019), str. 99-112., ISSN 1800-6698, COBISS.CG-ID 9275920,
prihvaćen za objavljivanje (Certifikat glavnog i odgovornog urednika o prihvatanju rada)
(Emerging SCI) (M23)
Пошто постоје бројни теоријски и емпиријски докази који потврђују чињеницу да
конкурентније тржиште има виши ниво економске ефикасности, циљ овог рада је да размотри у
којој мери су ефикасна тржишта роба и рада у земљама вођеним ефикасношћу, као што су земље
Западног Балкана. Аутори су испитали да ли снажан конкурентски притисак од стране како
домаћих тако и страних компанија, као и услови тражње који су одређени оријентацијом према
потрошачима и степеном софистицираности потрошача, доприносе повећању ефикасности
тржишта рада. Мерење конкуренције и услова тражње на тржишту роба допуњује емпиријску
анализу тржишта рада у 2018. години у земљама Западног Балкана. У раду је спроведена
вишекритеријумска анализа у циљу рангирања и идентификовања земаља које су постигле
значајну ефикасност тржишта роба и рада истовремено. Добијени резултати указују на значајне
недостатке и циклична одступања од регионалног просека, који се односе на разлике у
ефикасности тржишта роба, посматране према одабраним индикаторима и земљама. У раду је
напоменуто да се главни недостатак региона Западног Балкана, који смањује ефикасност тржишта
роба, односи на веома изражену доминацију на тржишту. Проблеми у области домаће
конкуренције, иностране конкуренције и недовољног квалитета услова тражње на појединим
тржиштима намећу потребу да се упореде предности и недостаци појединих земаља Западног
Балкана. Компаративна студија може послужити као водич за дефинисање будућих политика
тржишта рада будући да је доказано да земље са ефикаснијим тржиштем роба имају истовремено
ефикасније тржиште рада.
 Radukić, S., Stanković, J. (2015) “Evaluation of Local Business Environment in The Republic of
Serbia”, Procedia Economics and Finance, Special issue: The Economies of Balkan and Eastern
Europe Countries in the changed world, EBEEC 2014, Nis, Serbia, Vol. 19 (2015), Elsevier, str.
353-363.
ISSN
2212-5671,
doi:
10.1016/S2212-5671(15)00036-2,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000362 (M24)
У овом раду аутори процењују локално пословно окружење у Републици Србији. Процес
цертификације општина које су погодне за пословање промовише као стандард ефикасну и
транспарентну локалну управу и омогућава процену квалитета услуга које општине нуде
предузећима. Цертификација општина које су погодне за пословање у Републици Србији је
уведена 2007. године, а регионална цертификација у Југоисточној Европи и регионална мрежа
цертификационих тела основана је 2013. године. У раду је уочен проблем да је локално пословно
окружење и даље угрожено бројним препрекама које смањују могућност привлачења инвестиција.
Процена локалног пословног окружења у Републици Србији се може извршити на основу дванаест
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критеријума према НАЛЕД методологији и за седамнаест цертификованих градова и општина
коришћењем различитих статистичких метода. За потребе овог рада аутори су користили кластер
анализу и анализу варијансе (АНОВА). Применом кластер анализе, посматране општине су
груписане у три хомогена кластера према нивоу усклађености са датим критеријумима. Анализа
варијансе је примењена како би се утврдила значајност разлика у просечној испуњености
критеријума између претходно одређених кластера градова и општина.
 Radukić, S., Marković, M. (2015) “Limitation of Trade Margins as a Measure of Food Price
Controls: Experience of Serbia”, Economics of Agriculture, 1/2015, Vol. 62, str. 193-205. Review
Article, UDC: 339.166.82:339.15.054.22(497.11), ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671,
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2015/EP%20-%201%20-%202015%20%20final.pdf (M24)
Предмет истраживања овог рада је сагледавање утицаја ограничења трговачких маржи на
цене основних прехрамбених производа и општи ниво цена у Републици Србији. Процењујући
ефекте Уредбе о ограничењу маржи из 2012. године, у раду се разматра сврсисходност примене
овог инструмента посредне контроле цена. Резултати истраживања показују да прописивање
максималних маржи у трговини може имати позитивна дејства на стабилност тржишта хране само
на кратак рок. Аутори истичу неопходност ширег сагледавања фактора формирања цена на
тржишту хране, али и указују на то да се мерама државне регулације цена утиче на инфлацију.
Посебан проблем се јавља у сектору трговине, који значајно утиче на цене финалних производа, а
који карактерише низак степен тржишне конкуренције. Аутори су закључили да је кретање цена
хране веома нестабилно, док је њихово учешће у индексу потрошачких цена у Републици Србији
значајно. Намеће се логичан закључак да цене прехрамбених производа имају доминантан утицај
на кретање стопе инфлације, тако да је деловање државе у овој области неопходно.
 Perović, D., Radukić, S. (2017) “Comparative Analysis of Sustainable Development
Components for the Republic of Serbia and Neighbouring Countries”, Teme, Vol. XLI, No. 3, julseptembar 2017, orignalni naučni rad, str. 747-765. ISSN 0353-7919, COBISS.SR-ID 559631,
DOI:
10.22190/TEME1703747P,
UDK
502.131.1(497.11),
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/195 (M24)
Одрживи развој током протеклих неколико деценија добија све више на значају од стране
различитих међународних, али и националних институција. Климатске промене и све чешћа
деградација животне средине утицали су на подизање свести људи да тренутни стил живота и
пословања може озбиљно угрозити квалитет животне средине, а самим тим и будућност читавог
човечанства. Развијене земље су препознале важност концепта одрживог развоја, а са друге
стране, земљама у развоју потребно је време да би у потпуности укључиле одрживи развој у све
сегменте свог друштва. Република Србија и њени суседи су још увек на самом почетку
имплементације концепта одрживог развоја, а преко одређених показатеља може се пратити
колико успешно спроводе стратегије одрживог развоја. У раду се истражује усклађеност
економске, еколошке и друштвене димензије концепта одрживог развоја. Корелациона анализа
кључних индикатора је показала да је један од проблема Републике Србије и суседних земаља
мали допринос еколошке димензије одрживом развоју, док се корелација између економске и
друштвене димензије показала најјачом. Веза еколошке димензије са друге две димензије је
недовољно јака да би се постигли добри резултати на пољу одрживог развоја и један од главних
задатака ових земаља треба да буде побољшање основних еколошких параметара. На крају аутори
издвајају основне проблеме у имплементацији концепта одрживог развоја и сугеришу да
Република Србија и суседне земље треба да прате пример развијених земаља у дефинисању и
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примени концепта одрживог развоја и на тај начин унапреде своје пословне перформансе и
конкурентност привреде.
 Стојановић, Б., Радукић, С., Костић, З. (2016) Институционалне промене у функцији
развоја конкурентних тржишних структура, у: Лековић, В. (ур.) Институционалне промене
као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Економски факултету
Универзитета у Крагујевцу, 8. април 2016, стр. 141-155, ISBN 978-86-6091-065-5,
COBISS.SR-ID
223932428,
http://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Nir/InstitucionalnePromene/InstitucionalnePromene2016.pdf
(M33)
Основни циљ рада је разматрање институционалних промена у контексту њиховог
доприноса подстицању конкурентних тржишних структура. Анализа упућује на то да је недовољан
степен развијености и ефикасности институција један од кључних фактора који утиче на постојање
високо концентрисаних тржишта. Праћењем остварених вредности једанаест индикатора (право
својине, ефикасност правног оквира, независност судова, поверење грађана у политичаре,
транспарентност политичких одлука, организовани криминал, поузданост полиције, етичко
понашање предузећа, ефикасност корпоративних одбора, заштита мањинских акционара и заштита
инвеститора), у периоду од 2010-2015. године сагледан је смер и темпо институционалних
промена у Републици Србији. Полазећи од чињенице да су институционалне претпоставке веома
важне за унапређење политике конкуренције, у раду је дат критички осврт на утврђену секторску
концентрацију, регулативу и ризике нарушавања конкуренције. Уважавајући шири политичкоинституционални оквир у Републици Србији, аутори изводе закључке о актуелном стању политике
заштите конкуренције и перспективама њеног побољшања у светлу интеграционих процеса.
 Радукић, С., Петровић-Ранђеловић, М., Стевановић, Т. (2016) Ефекти мера државне
помоћи на унапређење конкуренције на тржишту Републике Србије, у: Вуњак, Н. (ур.)
Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту СМ2016, Тема скупа: Стратегијски менаџмент – детерминанте развоја и ефикасност
пословања, Универзитета у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, 19. мај 2016,
Суботица – Палић, CD-ROM, ISBN 978-86-7233-356-5, COBISS.SR-ID 305500935, UDC
336.563(497.11), 339.13(497.11) (M33)
Предмет истраживања овог рада је анализа државне помоћи као мере државне интервенције
у привреди у циљу заштите конкуренције на тржишту Републике Србије. Државна помоћ у
Републици Србији је анализирана са аспекта обима и структуре, са освртом на државну помоћ у
земљама Европске уније. Посебну пажњу аутори посвећују институционалном оквиру и
специфичностима државне помоћи у Републици Србији у контексту придруживања Европској
унији, анализи ефикасности државне помоћи и утицају на конкурентност привредних субјеката.
Такође, основни циљ рада је указивање на нужност коришћења мера државне помоћи, посебно у
условима структурно недовољно развијене привреде, неопходност ефикаснијег и ефективнијег
коришћења државне помоћи и указивање на слабости које се јављају приликом доношења одлука о
пружању државне помоћи и њене реализације, односно на потребу побољшања хоризонталне,
регионалне и секторске алокације средстава државне помоћи у циљу постизања адекватних
ефеката на побољшање конкурентности и развој привреде Републике Србије. Аутори су
закључили да у Републици Србији суштински проблем није обим, већ неадекватна структура
државне помоћи и зато указују на улогу и значај изградње ефикасног система контроле државне
помоћи у процесу испуњења предприступних обавеза Републике Србије у процесу придруживања
Европској унији.
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 Радукић, С., Радовић, О., Бошковић, Г. (2018) Савремени приступ мрежним
екстерналијама, у: Старчевић, В. (ур.) ЕконБиз, Универзитет у Источном Сарајеву,
Факултет пословне економије, Бијељина, 28. јун 2018., Бијељина, стр. 333-343. претходно
саопштење,
UDK
316.422:005.5,
ISBN
978-99955-45-26-0,
http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/article/view/117.html (M33)
Постојање мрежне екстерналије подразумева повећање вредности производа или услуге за
потрошаче уколико се повећава број корисника мреже, тако да знатан део вредности производа
зависи од броја корисника што доводи и до растућих приноса. Често се овај појам везује за
производе који користе дигиталну технологију, јер је њихова значајна карактеристика да је
тражња за њима већа са порастом броја потрошача. Аутори истичу да је већа ефикасност тржишта
са мрежним екстерналијама што се више корисника укључи у исту мрежу (један производ), у
односу на сегментисано тржиште са много мрежа (конкурентно тржиште). Дакле, успостављањем
мреже, тржиште фаворизује доминантан производ на штету осталих производа и подстиче
настанак монопола, што се може сматрати недостатком тржишта.
У овом раду се разматрају предности приступа моделирања мрежних екстерналија који се
заснивају на агентима, као и имплементација теоријског модела монополског тржишта. Предност
овог приступа је у креирању једноставних правила и увођењу хетерогених учесника и интеракција
у модел. Посебан акценат у раду је стављен на имплементацији дифузионог модела иновације
производа. Најпре аутори дају приказ теоријског оквира и проширују модел увођењем различитог
скупа хетерогених фактора и ограничења понашања тржишних учесника, како би се приказао
развој теоријског модела. У раду се анализа базира на стручној литератури о мрежним
екстерналијама, а традиционалне методе истраживања се допуњују новим алтернативним
методама које се могу применити помоћу рачунара и развоја софтвера. У раду је конструисан
теоријски модел рачунарски моделиране економије која се заснива на агентима на коме се
заснивају симулације. У овом раду се анализира како величина мрежне структуре утиче на брзину
дифузије иновације производа у популацији агената које карактеришу индивидуални прагови
прихватања производа. Брзина потпуног прихватања новог производа повећава се са порастом
величине мреже. Аутори су закључили да модели мрежних екстерналија који се заснивају на
агентима и индивидуалним праговима прихватања производа могу обухватити мрежне
интеракције како на нивоу персоналних мрежа, тако и на нивоу друштвене мреже.
 Радукић, С., Стојановић, Б. (2018) „Предности и недостаци инструмената интернализације
екстерналија за смањење загађења“, у: Ђуровић Тодоровић, Ј., Радосављевић, М. (ур.)
Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Економски факултет
Универзитета у Нишу, Ниш, 2018, стр. 99-115. UDK 502.1.11, ISBN 978-86-6139-161-3,
COBISS.SR-ID 268172044 (M45)
На идеалном тржишту потпуне конкуренције у економским трансакцијама између
привредних субјеката постиже се највиши ниво друштвеног благостања и тржиште врши ефикасну
алокацију ресурса. Зависно од степена одступања реалних тржишта од овог идеалног типа
тржишта долази и до појаве неефикасне алокације ресурса у мањем или већем обиму. Загађење
животне средине и експлоатација ресурса спадају у области где тржиште не постиже добре
резултате са становишта ефикасности, па се подизање нивоа друштвеног благостања може
остварити ефикасним мерама државне интервенције. Пажљивим избором адекватних мера у
сваком конкретном случају загађења животне средине тежи се повећању нивоа друштвеног
благостања.
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Узимајући у обзир сам процес интернализације екстерналија и фазе у том процесу у
зависности од карактеристика екстерналија, у раду је стављен акценат на најзначајнијим
критеријумима за избор инструмената интернализације еколошких екстерналија и на опису и
класификовању самих инструмената интернализације са посебним освртом на њиховим кључним
предностима и недостацима. Циљ рада је идентификовање широке лепезе расположивих
инструмената (приватних и државних) који се могу применити за смањење загађења и
критеријумима на којима се базира избор инструмената према њиховим предностима и
недостацима.
 Radukić, S., Marković, M., Radović, M. (2015) The Effect of Food Prices on Inflation in the
Republic of Serbia, Journal of Central Banking Theory and Practice, Volume 4, Number 2,
Podgorica, May 2015, pp. 23-36. UDK: 336.748.12(497.11), DOI: 10.1515/jcbtp-2015-0007,
ISSN
1800-9581,
COBISS.CG-ID
202145444,
https://content.sciendo.com/view/journals/jcbtp/4/2/article-p23.xml (M51)
Предмет анализе у овом раду јесте утицај цена хране на стопу инфлације у Републици
Србији. У Републици Србији храна има значајно учешће у индексу потрошачких цена преко кога
се инфлација статистички исказује. Зато аутори у разматрању основних фактора повећања општег
нивоа цена посебан акценат стављају на специфичности тржишта пољопривредно-прехрамбених
производа. Велика нестабилност цена хране присутна је због нестабилности овог тржишта,
углавном због сезонских флуктуација понуде и утицаја природних фактора. Имајући у виду да је
повећање цена хране главна детерминанта повећања стопе инфлације, посредна државна контрола
цена је веома важна за одржавање стабилности цена преко регулације понуде и тражње. У циљу
стабилизације тржишта пољопривредно-прехрамбених производа, аутори сматрају да посебан
значај имају следећи инструменти економске политике: робне резерве, политика складиштења и
фискална и спољнотрговинска политика. Аутори су закључили да се повећање и стабилизација
понуде ових производа на тржишту, смањење цене и редовно и континуирано задовољење
потрошачке тражње може остварити у кратком року мерама економске политике (посредном
контролом цена), док се дугорочно овај проблем може решити значајним инвестицијама у области
пољопривреде, а посебно у прехрамбеном сектору.
 Kostić, Z., Stojanović, B., Radukić, S. (2016) “Measuring the level of competition on the Serbian
mobile telecommunications market”, Ekonomske teme, Vol. 54 (3), Niš, Ekonomski fakultet,
Univerzitet u Nišu, str. 323-343, ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID 17960194, UDC 621.395.72,
1.5:339.1(497.11), http://www.economic-themes.com/pdf/et2016en3_01.pdf (M51)
Аутори у овом раду полазе од хипотезе да структура тржишта у великој мери опредељује
понашање и ниво остварених перформанси привредних субјеката. Циљ овог рада је теоријска и
емпиријска анализа између тржишне структуре, понашања и перформанси привредних субјеката.
У раду је дат аналитички осврт на тржиште мобилне телефоније у Републици Србији.
Коришћењем различитих показатеља (Рацио концентрације, ХХ индекс, Лоренцова крива и Џини
коефицијент) измерена је концентрација понуде на овом тржишту и сагледана је природа
конкуренције. Анализа је показала да се ради о концентрисаном тржишту. Помоћу статистичких
метода (линеарна корелациона и регресиона анализа) испитана је повезаност између варијабли
којима се потврђује постојање јаке позитивне везе између степена концентрације понуде на
тржишту и нивоа остварених перформанси компанија.
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Radukić, S., Perović, D. (2018) “Internalizing environmental externalities in cement industry:
Case study for the Republic of Serbia and neighboring countries”, Facta Universitatis, Series:
Economics
and
Organization,
Vol.
15,
No
4,
str.
379-392.,
DOI:
https://doi.org/10.22190/FUEO1804379R, UDC 691.54:061.5(497.11), ISSN 0354-4699,
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/4261(M51)

У овом коауторском раду извршена је анализа, али и калкулација екстерних трошкова у
индустрији цемента у Републици Србији и суседним земљама за период 2010-2016 година. Аутори
сматрају да интернализовање екстерналија представља велики изазов за све доносиоце одлука, а
нарочито за оне у области заштите животне средине који су у обавези да на адекватан начин
процене утицај економских активности на животну средину. У суштини, многи привредни сектори
имају далеко већи утицај на животну средину него што се то може замислити и зато је неопходно
да екстерни трошкови постану саставни део укупних трошкова предузећа која загађују животну
средину. Индустрија цемента спада у ред индустрија које емитију штетне емисије загађујућих
материја у ваздух чиме знатно смањују квалитет ваздуха и стварају проблем локалном
становништву. Основна идеја рада је да се процене еколошки екстерни трошкови у индустрији
цемента Републике Србије, Бугарске, Мађарске и Румуније како би се понудила адекватна решења
за неутрализовање или минимизацију утицаја производње цемента на животну средину. За
потребе истраживања коришћен је софтвер специјализован за загађења у индустрији под називом
EcoSense LE (Light Edition). Резултати истраживања су потврдили полазне хипотезе у раду да је
значајније повећање производње цемента праћено повећањем еколошких екстерних трошкова
цементара у анализираним земљама и да највеће учешће у овим трошковима имају трошкови
утицаја на здравље људи. Такође, трошкови губитка усева су веома високи у овим земљама и могу
имати озбиљне ефекте на квалитет пољопривредног земљишта. Анализа екстерних трошкова у
индустрији цемента указује на значај проблема загађења у анализираним земљама у којима
недостатак сличних истраживања у великој мери отежава процес интернализације еколошких
екстерналија. Аутори су закључили да мерење еколошких екстерних ефеката може помоћи у
примени одговарајућих решења за еколошке изазове са којима се суочавају предузећа у многим
областима привреде, као што су планирање одговарајућих мера како би се побољшале еколошке
перформансе загађених подручја, улагање у нове технологије које не загађују животну средину,
едукација радника о заштити животне средине, строжа политика кажњавања, континуирано
праћење нивоа загађења, увођење нових економских инструмената, као што је трговина дозволама
за емисије и обезбеђивање одрживих програма финансирања компанија које имају еколошку свест.
 Radukić, S., Perović, D., Vučetić, D. (2018) Economic and Environmental Effects from
Liberalizing Utility Service Prices in the Republic of Serbia, Industrija, Vol. 46, No. 4, 2018, str.
29-46, doi:10.5937/industrija46-18444, UDC 351.824.11:338.5 332.872.23(497.11), Original
Scientific Paper, ISSN 0350-0373, http://aseestant.ceon.rs/index.php/industrija/article/view/18444
(M51)
Аутори у раду истражују како би либерализација цена комуналних услуга утицала на
инфлацију, животни стандард и квалитет ваздуха у Републици Србији. За потребе истраживања
коришћени су финансијски извештаји комуналних предузећа, број становника 14 највећих градова
Републике Србије, учешће цене комуналних услуга у индексу потрошачких цена, као и подаци о
квалитету ваздуха у анализираним градовима Републике Србије. Анализом је обухваћен период од
2008-2016. године у коме је дошло до значајних промена у пословању јавно комуналних предузећа
Републике Србије. Резултати су показали драстичан раст стопе инфлације и пад животног
стандарда грађана и квалитета ваздуха услед либерализације цена у комуналном сектору. Како сва
јавно комунална предузећа у Републици Србији примају субвенције од стране државе и локалних
самоуправа, а већина њих послује са губицима, аутори истичу посебну потребу за анализом
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економских и еколошких ефеката од преласка ових предузећа на тржишно оријентисани модел
пословања. Ово истраживање, пре свега, доприноси утврђивању улоге јавно комуналних
предузећа у реализацији концепта одрживог развоја како би се избегли нежељени економски и
еколошки ефекти због либерализације цена, што је од велике важности за конципирање будућег
одрживог пословања јавно комуналних предузећа у Републици Србији.
Мишљење о научним и стручним радовима кандидата
На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да је др Снежана
Радукић, како обимом и структуром, тако и квалитетом објављених научних и стручних радова из
уже научне области Микроекономија дала значајан допринос развоју научне мисли из области за
коју се бира. У радовима кандидаткиња успешно презентира актуелне концепте из области
микроекономије, теорије и политике цена, конкуренције и заштите животне средине. Запажа се
њена усмереност ка истраживању актуелних проблема у савременим условима пословања, као што
су екстерни ефекти и инструменти политике заштите животне средине.
Комисија закључује да др Снежана Радукић показује завидну истраживачку зрелост и
компетентност. Доследна је њена заинтересованост за бављење актуелним темама и склоност ка
тимском раду. Као посебну вредност радова Комисија истиче настојање кандидаткиње да
теоријске концепте проверава кроз квантитативне анализе и истраживања и да на основу резултата
до којих долази формулише одређене препоруке за унапређење кључних детерминанти тржишне
равнотеже.
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4. УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА
У досадашњој научно-истраживачкој каријери, др Снежана Радукић учествовала је, као
истраживач, у следећим пројектима:
а) Научни пројекти националног карактера које је финансирало ресорно
Министарство Републике Србије:
1. Пројекат број 1415 Специфичности транзиције привреде Србије, чији је носилац Економски
факултет у Нишу (2002)
2. Пројекат број 149011 Детерминисање димензија организационе структуре у функцији
квантификације утицаја најважнијих контингентних фактора предузећа, на теми:
Побољшање макро и микроекономске конкурентности привреде Србије у процесу
прикључивања Европској унији, чији је носилац Економски институт у Београду (2006-2010)
3. Пројекат број 44007 Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на
организацији експеримента и њихова примена у биолошким, економским и социолошким
системима, чији је носилац Државни универзитет у Новом Пазару (од 2011. године)
б) Пројекти невладиних организација
1.

Пројекат Центра за развој грађанског друштва „Protecta“: Оцена припремљености предузећа
Јужне Србије за приватизацију и реструктурирање уз учешће стратешких партнера (2002).
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в) Пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у
Нишу:
1.
2.
3.
4.

Наука и светска економска криза, у периоду 2009-2012.
Антикризне политике и посткризни процеси, у периоду 2013-2015.
Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, у периоду од 2016-2018.
Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, у периоду од
2019. године

5. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ
ПОДМЛАТКА
а) Менторствo у изради докторских дисертација кандидата:
1. Милан Веселиновић: „Тржишна позиција и ефикасност нафтних компанија у условима олигопола“
(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу о прихватању предложене теме за израду
докторске дисертације кандидата и одређивању ментора бр. 04-3584 од 09.12.2013. године)
2. Марија Магдалиновић-Калиновић: „Вантржишна решења еколошких екстерних ефеката у производњи
бакра у Републици Србији“ (Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке
Универзитета у Нишу о именовању ментора за израду докторске дисертације бр. 8/18-01-008/15-032 од
27.11.2015. године)
3. Душан Перовић: „Решавање проблема еколошких екстерналија применом економских инструмената у
области заштите животне средине“ (Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке
Универзитета у Нишу о именовању ментора за израду докторске дисертације бр. 8/18-01-008/15-032 од
27.11.2015. године)

б) Чланствo у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација кандидата:
1. Зорана Костић: „Међузависност услова конкуренције, тржишног учешћа и профитабилности привредних
субјеката“ (Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о
именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације бр. 8/18-01-009/18-011 од 13.12.2018.
године)

в) Менторства у изради мастер радова кандидата:
1. Весна Вучетић: „Улога државне помоћи у унапређењу конкуренције на тржишту Републике Србије“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме
мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-182 од 23.01.2015. године)
2. Сања Грујић: „Компаративна анализа показатеља одрживог развоја Републике Србије и суседних
земаља“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање
теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-769 од 14.03.2015.
године)
3. Митар Булатовић: „Ограничења и могућности развоја тржишта некретнина у Републици Србији“ (Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада
и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1981 од 29.06.2015. године)
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4. Наташа Коцић: „Значај обновљивих ии необновљивих природних ресурса за остваривање одрживог

5.
6.
7.
8.

развоја“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање
теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-3230 од 30.10.2015.
године)
Сандра Митић: „Ограничења у имплементацији Стратегије одрживог развоја Републике Србије“ (Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада
и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-4092 од 25.12.2015. године)
Александар Крстић: „Значај државе и тржишта за развој наменске индустрије“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-205 од 29.01.2016. године)
Александар Станојевић: „Проблем еколошких екстерналија и могућа решења“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-582 од 29.02.2016. године)
Славиша Стојановић: „Специфичности јавних добара као узрок неефикасности тржишта“ (Одлука Већа
за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-698 од 28.03.2019. године)

г) Чланство у комисијама за оцену и одбрану мастер радова кандидата:
Марко Милићевић: „Монополи и политика заштите конкуренције“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-3264 од 06.11.2014. године)
2. Марија Живадиновић: „Изазови решавања проблема заштите животне средине у Републици Србији“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме
мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-196 од 23.01.2015. године)
3. Милица Ђокић: „Могући економски ефекти изласка Велике Британије из Европске уније“ (Одлука Већа
за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2731 од 25.09.2015. године)
4. Младен Лукић: „Шпекулативне трансакције на девизном тржишту“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-581 од 29.02.2016. године)
5. Данијела Пантелић: „Утицај политике цена на процес повећања тржишне моћи предузећа“ (Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер
рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-3255 од 03.10.2016. године)
6. Иван Прокић: „Тржиште шећера Републике Србије“ (Одлука Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену
и одбрану мастер рада бр. 04-3256 од 03.10.2016. године)
7. Сања Савић: „Развој одрживог туризма у Републици Србији“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-3845 од 05.11.2016. године)
8. Дарко Стоименов: „Значај страних директних инвестиција за развој пољопривреде Републике Србије“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме
мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-408 од 02.03.2017. године)
9. Марија Митровић: „Статистичка анализа фактора цене грејања“ (Одлука Већа за мастер студије
Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1177 од 09.06.2017. године)
10. Милан Тасковић: „Утицај конкуренције на економску ефикасност пословања у различитим тржишним
стањима“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за
одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1391 од
06.07.2017. године)
11. Марија Величковић: „Примена концепта одрживог развоја у металској индустрији“ (Одлука Већа за
мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-1884 од 28.09.2017. године)

1.
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12. Душан Тасковић: „Формирање цена на тржиштима фактора производње“ (Одлука Већа за мастер
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2022 од 10.10.2017. године)
Ана Бојковић: „Компаративна анализа антимонополске политике у Европској унији и Републици
Србији“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за
одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-235 од
08.02.2018. године)
Милош Станковић: „Имплементација концепта одрживог развоја у банкарском сектору“ (Одлука Већа
за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и
именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-836 од 26.04.2018. године)
Катарина Станојевић: „Стране директне инвестиције и дигитална економија“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању
Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2456 од 1.11.2018. године)
Милена Љубеновић: „Политика и мере подршке развоју пољопривреде у Републици Србији“ (Одлука
Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер
рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2457 од 01.11.2018. године)
Милица Петковић: „Значај институција за унапређење конкурентности привреде Републике Србије“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме
мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-2462 од 01.11.2018. године)
Милош Ђорђевић: „Анализа цена у спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених
производа Републике Србије“ (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о
усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер
рада бр. 04-2807 од 29.11.2018. године)
Зоран Цветковић: „Политика цена у остваривању доминантног положаја предузећа на тржишту“
(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме
мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада бр. 04-418 од 28.02.2019. године).

Осим менторства и чланства у комисијама за израду и одбрану мастер радова, др Снежана
Радукић је била ментор и члан комисија за одбрану више десетина завршних – дипломских радова
на основним академским студијама.
д) Учешће у комисијама за писање извештаја за избор наставника и сарадника
факултета:
1.

2.

3.

Члан Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима на конкурсу за избор наставника у
звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Економија на Департману за географију
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу (Одлука Научно-стручног већа за друштвенохуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за писање извештаја о пријављеним
учесницима на конкурсу бр. 8/18-01-005/16-083 од 11.07.2016. године)
Члан Комисије за писање извештаја за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Економија на Факултету за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић у Новом Саду (Одлука
Наставно-научног већа Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду бр.
109/18 од 12.03.2018. године)
Члан Комисије за писање извештаја o избору у истраживачко звање, истраживач-сарадник кандидата
Зоране Костић, студента докторских академских студија на Економском факултету у Нишу (Одлука
Наставно-научног већа Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу бр. 717/1-01 од
20.06.2018. године).
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6. ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
На основу увида у обимну документацију коју је кандидаткиња др Снежана Радукић
приложила у својој пријави, Комисија је констатовала да је кандидаткиња, својим
професионалним и стручним активностима, остварила укупно девет елемената доприноса
академској и широј заједници. Њихов преглед дат је у тексту који следи.
1. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:
 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије Економског
факултета у Нишу школске 2015/2016. године за предмет Микроекономија (Одлука ННВ Факултета бр.
04-2669 од 24.09.2015. године)
 Заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије
Економског факултета у Нишу школске 2016/2017. године за предмет Микроекономија (Одлука ННВ
Факултета бр. 04-1018 од 01.04.2016. године)
 Заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије
Економског факултета у Нишу школске 2017/2018. године за предмет Микроекономија (Одлука ННВ бр.
04-718 од 10.04.2017. године)
 Заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије
Економског факултета у Нишу школске 2018/2019. године за предмет Микроекономија (Одлука ННВ бр.
04-791 од 26.04.2018. године).

2. Учешће у раду тела факултета и универзитета:
 Члан Комисије за попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу са стањем на дан
31.12.2014. године (Одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01-3936 од 19.12.2014. године)
 Члан Већа Центра за економска истраживања на период од три године (Одлука ННВ бр. 04-3292 од
03.11.2015. године)
 Члан Комисије за годишњи попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу са стањем
на дан 31.12.2015. године (Одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01-4031 од 23.12.2015.
године)
 Члан Комисије за израду анализе студијског програма Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
(Одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01-504 од 22.02.2016. године)
 Члан радне групе за израду Плана интегритета, у складу са Смерницама за израду и спровођење плана
интегритета (Одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01-394 од 27.12.2016. године)
 Члан Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу на период од три године (Одлука Већа за
мастер студије Факултета бр. 04-2391 од 01.11.2018. године)
 Члан Савета Економског факултета у Нишу – представника наставног и ненаставног особља Факултета
(Одлука ННВ Факултета бр. 04-2476 од 01.11.2018. године)
 Члан Већа центра за економска истраживања на период од три године (Одлука ННВ бр. 04-2473 од
01.11.2018. године)
 Члан Комисије за попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу са стањем на дан
31.12.2018. године (Одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01-2863 од 03.12.2018. године)
 Члан тима за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу (Одлука ННВ
Факулета бр. 04-711 од 28.03.2019. године)

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и универзитета:
 Члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу.
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4. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство,
професионалне активности намењене као допринос локалној или широј заједници:
 Предавач на 11. Међународној летњој школи економије „Start-up your business“ у оранизацији
Економског факултета у Нишу, која је одржана 21-27. августа 2016. године на Златибору (Агенда,
http://summerschool.ekonomskifakultet.rs/Agenda2016.pdf)
 Учешће на стручном предавању/симпозијуму у организацији Друштва приватних доктора стоматологије
Србије: „Како стоматологију довести до реалног места на тржишту и стоматолошке услуге учинити
пропорционално конкурентним“ са ауторским радом „Побољшање конкурентности стоматолошких
услуга“, Сава Центар, Београд, 18.04.2015. године и припрема и оцена онлајн теста „Економски аспекти
стоматолошких услуга“ постављеног на електронској платформи Друштва приватних доктора
стоматологије Србије 19.05.2016. године (потврда председника Друштва од 09.04.2019. године)
 Ментор групи студената у реализацији пројекта „Допринос академаца развоју“ – ДАР Економског
факултета у Нишу у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Југ 2017. године (Сертификат ментору
за учешће у реализацији пројекта „Допринос академаца развоју“ - ДАР)
 Предавач за лиценциране проценитеље вредности непокретности у организацији Републичког завода за
судска вештачења ад Нови Сад. Обука је одржана на Економском факултету у Нишу новембра 2017.
године (Потврда директора Републичког завода за судска вештачења ад Нови Сад, април 2019)
 Ангажовање у реализацији такмичења у едукативној игри „Монетура“ у организацији Народне банке
Србије на Економском факултету у Нишу и предвођење студената на финалном такмичењу Економских
факултета из Србије у просторијама Народне банке Србије у Београду 2017. године.

5. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката:
 Рецензент радова за међународни часопис категорије М24 – Теме, издавач Универзитет у Нишу (потврда
главног и одговорног уредника бр. 5/00-72-010/19-001 од 04.04.2019. године)
 Рецензент радова за часопис водећег националног значаја категорије М51 – Facta Universitatis – series
Economics and Organization, издавач Универзитет у Нишу (потврда главног и одговорног уредника бр.
5/00-72-009/19-003 од 04.04.2019. године)
 Рецензент радова за часопис водећег националног значаја категорије М51 – Економске теме, издавач
Економски факултет у Нишу и осталих публикација (потврда главног и одговорног уредника часописа
Економске теме и продекана за научни рад Економског факултета Универзитета у Нишу бр.09-44 од
02.04.2019. године)
 Рецензент радова за часопис водећег националног значаја категорије М51 – Економски хоризонти,
издавач Економски факултет Универзитета у Крагујевцу (потврда главног и одговорног уредника бр. 880
од 08. априла 2019. године)
 Рецензент радова часописа Economics чији је издавач Oikos Институт у Бијељини (потврда главног и
одговорног уредника бр. 63/019 од 05.04.2019. године)
 Рецензент радова часописа Civitas чији је издавач Факултет за правне и пословне студије др Лазар
Вркатић, Нови Сад (потврда главног и одговорног уредника од 04.04.2019. године,
http://civitas.rs/index.php/en/editorial/)

6. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и
научних конференција и скупова:
 Члан Организационог одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља
Југоисточне Европе“ одржаног 23. јуна 2017. године (Одлука ННВ Факултета бр. 04-172 од 02.02.2017.
године)
 Члан Организационог одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља
Југоисточне Европе“ одржаног 29. јуна 2018. године (Одлука ННВ Факултета бр. 04-2934 од 28.12.2017.
године)
 Учешће у организацији и председавању 49. Научним скупом поводом Дана Економског факултета (49th
International Scientific Conference, Faculty of Economics Niš: Quantitative and Qualitative Analysis in
Economics, 18. октобра 2018. године, http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/dl/Program.pdf)
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7. Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и
професионалном експертизом факултета и универзитета:
 Члан међународног уређивачког тима часописа Economics чији је издавач Oikos Институт у Бијељини
(потврда главног и одговорног уредника бр. 63/019 од 05.04.2019. године и импресум Часописа
https://oikosinstitut.org/redakcija-casopisa/)
 Члан Издавачког савета часописа Economics of Sustainable Development чији је издавач Society of
Economist, „Ekonomika“ Niš (https://www.ekonomika.org.rs/esd/redakcija.html)
 Члан редакције часописа Civitas чији је издавач Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић,
Нови
Сад
(потврда
главног
и
одговорног
уредника
од
04.04.2019.
године,
http://civitas.rs/index.php/en/editorial/)

8. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација:
 Члан Друштва економиста Ниша (Потврда председника Друштва економиста Ниша од 03.04.2019.
године)

9. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе
унапређењу универзитета као заједнице учења:
 Учешће, као истраживач, на пројектима:
˗ Научни пројекти националног карактера - пројекти ресорног министарства Владе Републике Србије
(три пројекта)
˗ Пројекат невладине организације (један пројекат)
˗ Интерни пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу
(четири пројекта)
 Учешће на стручним тренинзима уз добијање цертификата:
˗ EUTA – European Training Academy: Excellence in Horizon 2020 Project Development and Implementation,
одржан на Економском факултету у Нишу јуна 2018. године
˗ EBSCO Databases and Services Training 2018.

7. НАСТАВНО - ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ
Наставно-педагошка активност кандидаткиње др Снежане Радукић односи се на њен
досадашњи рад у обављању наставних и испитних активности, најпре као асистента-приправника,
затим асистента, а потом као доцента и ванредног професора на Економском факултету
Универзитета у Нишу. Рад са студентима на основним, мастер и докторским академским
студијама односи се на извођење наставе, обављање испита и пружање консултација студентима у
циљу лакшег савладавања градива. Наставно-педагошка активност кандидаткиње огледа се и кроз
њено ангажовање у изради дипломских и завршних радова студената, као и у едукацији кандидата
у вези теоријско-методолошких упутстава приликом израде мастер радова и докторских
дисертација.
Према акредитованом наставном програму др Снежана Радукић је распоређена за извођење
наставе и испита на предметима: Микроекономија, Теорија и политика цена и Микроекономска
анализа (основне академске студије), Економија одрживог развоја (на мастер студијама) и
Глобализација светске економије и национална економија (на докторским студијама).
Др Снежана Радукић је остварила високе просечне оцене у студентској евалуацији
педагошког и наставног рада. Коректан и одговоран однос према студентима и колегама, као и
савесно испуњавање радних обавеза, указују на то да кандидаткиња поседује неопходно искуство
и способност за наставни и педагошки рад.
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8. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ
Анализом научно-истраживачке и наставно-педагошке активности, као и елемената
доприноса академској и широј друштвеној заједници пријављене кандидаткиње на конкурс
Економског факултета у Нишу за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни
професор за ужу научну област Микроекономија (предмети: Микроекономија, Теорија и политика
цена и Микроекономска анализа) на Економском факултету у Нишу, Комисија је дошла до
следећих закључака:
Др Снежана Радукић има вишегодишње педагошко искуство стечено извођењем свих
облика универзитетске наставе на свим нивоима студија на Економском факултету у Нишу. У
својој досадашњој академској каријери прошла је кроз сва звања од асистента приправника, преко
асистента, доцента, до ванредног професора. Тако је на прави начин стицала потребна знања и
формирала се као наставник, научни радник и истраживач.
Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада Комисија констатује да др
Снежана Радукић има докторат наука из уже научне области за коју се бира. Од избора у звање
ванредни професор објавила је више од потребног минималног броја радова који је дефинисан
Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу.
Преглед објављених радова по категоријама после избора у звање ванредни професор
Категорија

Број радова

Научна монографија националног значаја (М42)
Поглавља у монографијама и тематским зборницима водећег међународног значаја (М13)
Поглавља у монографијама и тематским зборницима међународног значаја (М14)
Поглавља у монографијама и тематским зборницима националног значаја (М45)
Рад у међународном часопису (М23)
Рад у националном часопису међународног значаја верификован посебном одлуком (М24)
Рад у врхунском часопису националног значаја (М51)
Рад у истакнутом националном часопису (М52)
Рад у домаћем новопокренутом научном часопису (М54)
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (М33)
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини (М63)

1
1
1
7
1
5
15
1
2
12
7

Увидом у објављене радове Комисија констатује да је др Снежана Радукић остварила
значајне резултате у научно-истраживачком и стручном раду из области за коју конкурише. О
томе говори број, али пре свега садржај и квалитет научних и стручних радова. Од избора у
претходно звање објавила је монографију националног значаја и 52 научна рада у међународним и
домаћим научним часописима и зборницима радова са научних конференција и интерних
пројеката.
Наставно-педагошка активност др Снежане Радукић огледа се у савесном и успешном
извођењу наставе на сва три нивоа студија на Економском факултету у Нишу, као и коректном
обављању свих наставних обавеза.
У овом изборном периоду др Снежана Радукић остварила је и допринос развоју научнонаставног подмлатка и то као ментор у изради три докторске дисертације, члан једне комисије за
оцену и одбрану докторске дисертације, ментор у изради осам мастер радова и члан деветнаест
комисија за оцену и одбрану мастер радова. Такође, била је и члан комисије за писање извештаја
за избор два наставника и једног истраживача-сарадника.
Увидом у документацију Комисија констатује да је др Снежана Радукић остварила значајан
професионални и стручни допринос академској и широј друштвеној заједници и то у девет
елемената прописаних Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу.
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9. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Имајући у виду укупан научно-истраживачки, стручни и педагошки рад кандидаткиње, као
и елементе дорпиноса академској и широј заједници, Комисија констатује да је др Снежана
Радукић, ванредни професор Економског факултета у Нишу, испунила све услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Економског факултета
у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу, као и Ближим критеријумима за избор наставника Универзитета у Нишу за
избор у звање редовног професора.
Стога, Комисија са задовољством предлаже Научно-стручном већу за друштвенохуманистичке науке Универзитета у Нишу и Изборном већу Економског факултета у Нишу да др
Снежану Радукић изабере у звање редовни професор за ужу научну област Микроекономија
(предмети: Микроекономија, Теорија и политика цена и Микроекономска анализа) на Економском
факултету Универзитета у Нишу.

У Нишу, априла 2019. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1.__________________________________
Др Бобан Стојановић, редовни професор
Економског факултета Универзитета у Нишу

2._____________________________________
Др Љиљана Максимовић, редовни професор
Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

3._____________________________________
Др Нада Тривић, редовни професор
Економског факултета у Суботици
Универзитета у Новом Саду
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