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 8/18-01-003/19-010 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 Финансије, банкарство и осигурање
(предмети: Монетарна економија, Јавне финансије и Монетарни и фискални менаџмент) 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. 3. 2019. године,
за избор наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Финансије,
банкарство и осигурање (предмети: Монетарна економија, Јавне финансије и Монетарни и
фискални менаџмент) на Економском факултету у Нишу пријавио се један кандидат – др
Марина Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.
Комисија је констатовала да је др Марина Ђорђевић 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
Др Марина Ђорђевић је рођена 16. јуна 1974. године у Лесковцу. Основну школу и
Гимназију завршила је у свом родном граду. Дипломирала је на Економском факултету у
Нишу 1997. године. За време студија добила је две награде Факултета као најбољи студент на
II и IV години, као и Повељу Универзитета у Нишу као најбољи дипломирани студент у
генерацији. Године 1998. примљена је на место асистента приправника на предмету
Финансијска теорија и политика на Економском факултету и од тада је у радном односу на
овом факултету. Децембра 2002. године oдбранила је магистарску тезу под називом
,,Трансмисиони механизми монетарне политике“ на Економском факултету у Нишу под
менторством проф.др Миодрага Јовановића. За време последипломских студија била је
стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије. У звање асистента
изабрана је 2003. године, одмах након магистрирања. Дана, 6. априла 2009. године одбранила
је докторску дисертацију под називом ,,Контроверзе опорезивања дохотка физичких лица“ под
менторством проф. др Јадранке Ђуровић Тодоровић. Исте године је изабрана у звање доцента,
а октобра 2014. године изабрана је у звање ванредног професора, с обзиром на то да је
испунила све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Нишу и Статутом Економског факултета у Нишу.
Према тренутно акредитованом програму основних студија на Економском факултету у
Нишу, распоређена је за извођење предавања и вежби на предметима: Монетрана економија и
Јавне финансије. На дипломским (мастер) студијама распоређена је за извођене наставе на
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предмету Монетарни и фискални менаџмент, док је на докторским студијама ангажована на
предмету Финансијска теорија и политика.
У току досадашње универзитетске каријере објавила је један уџбеник, пет монографија
националног значаја и преко сто радова у домаћим и међународним научним часописима,
тематским зборницима и монографијама међународног и националног значаја, као и у
зборницима са домаћих и међународних конференција на којима је активно учествовала и
презентовала радове.
Након избора у звање ванредни професор била је ментор у изради пет докторских
дисертација и члан неколико комисија за оцену и одбрану докторских дисертација на
Економском факултету у Нишу, као и на Економском факултету у Крагујевцу, ментор у изради
великог броја мастер радова, као и члан бројних комисија за оцену и одбрану мастер радова.
Такође, у улози ментора или члана комисије, учествовала је у одбранама великог броја
дипломских радова студената Економског факултета у Нишу. Била је члан комисије за писање
Извештаја за избор у звање ванредни професор за ужу научну област Финансије, финансијске
институције и осигурање (за предмете Монетарне финансије и Монетарни систем Европске
уније) на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.
У досадашњем раду на факултету, била је ангажована на неколико пројеката чији је
носилац Министраство просвете, науке и технолошког развоја: “Реформа система и политике
пореза у Србији – хармонизација са решењима Европске уније” (1554) и „Специфичности
транзиције привреде Србије“ (1415). У организацији Центра за економска истраживања
Економског факултета Универзитета у Нишу од 2009. до 2012. године учествовала је на
пројекту под називом „Наука и светска економска криза“. Након тога, од 2013. до 2015. године
учествовала је на пројекту под називом „Антикризне политике и посткризни процеси: изазови
економске науке” а од 2016. до 2019. године на пројекту „Конкурентност и одрживи развој
привреде Републике Србије“,. Оба пројекта су такође у организацији Центра за економска
истраживања Економског факултета у Нишу. Године 2018. била је укључена у реализацији
пројекта Erasmus + KA107 (Inter-institutional agreement 2017-2021 between institutions from
Programme and Partner Countries - Ekonomska sola Celje, Slovenia) и боравила је у Словенији од
22. до 26. маја у просторијама Економске школе у Цељу. Тренутно је ангажована на пројекту
„Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије“ чији је носилац
Економски факултет у Нишу.
У досадашњој академској каријери активно је учествовала у раду различитих органа и
комисија на Економском факултету у Нишу. Била је члан Савета факултета у два мандата,
затим члан Мастер већа Економског факултета у Нишу у два мандата, члан Конисије за
докторске студије и члан других комисија и органа. Од новембра 2018. године је члан Већа
центра за економска истраживања. Такође, ангажована је на промоцији факултета, а у сваком
акредитационом циклусу је члан Комисије за припрему документације за акредитацију
Економског факултета у Нишу.
Рецензент је већег броја радова за међународне и водеће националне часописе, као и
публикација које издаје Економски факултет из Ниша поводом међународних конференција и
научних пројеката. Осим на факултету, ангажована је као рецензент у часописима које издаје
Универзитет у Нишу, Економски факултет у Крагујевцу, Факултет пословне економије
Бјељина, као и Друштво економиста „Економика“ Ниш.
Члан је Научног друштва економиста Србије. Служи се енглеским и француским језиком.
Познаје основне програме за рад на рачунару: Word, Excel, PowerPoint.
2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ
Укупне резултате научно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње др Марине
Ђорђевић чине:
- магистарска теза,
- докторска дисертација,
- уџбеник,
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5 монографија националног значаја,
101 научни и стручни рад (64 пре последњег избора и 37 након избора у звање
ванредног професора), који су саопштени на научним скуповима и публиковани у
одговарајућим зборницима радова, часописима и монографијама.
Радови су разврстани у две групе, у зависности од тога да ли су објављени пре или после
избора у звање ванредни професор.
-

Радови објављени до избора у звање ванредни професор
1) Јавно брањени радови:
а) Магистарска теза
„Трансмисиони механизми монетарне политике“, Економски факултет, Ниш, 2002, 167 стр, Р72
Чланови Комисије за одбрану: Проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Александар Живковић, проф. др
Борко Крстић
б) Докторска дисертација
„Контроверзе опорезивања дохотка физичких лица“, Економски факултет, Ниш, 2009, 269 стр, М71
Чланови Комисије за одбрану: Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, проф. др Божидар Раичевић,
проф. др Борко Крстић
2) Уџбеник:
„Јавне финансије“, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), (2010), Економски факултет Ниш, Медиа
арт, Лесковац, 446 страна; Рецензенти: проф. др Марко Радичић, проф. др Борко Крстић и проф. др
Милева Анђелковић (Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу бр. 04-3472 од
04.12.2009. одобрено је издавање уџбеника)
3) Монографије:
1. “ Трансмисиони механизми монетарне политике", 2003, Мали Немо, Панчево, 2003, 183
стр., (Р42); Рецензенти: проф.др Миодраг Јовановић и проф. др Александар Живковић
2.

“Монетарна стратегија" (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2011, Економски факултет
у Нишу, СаТЦИП, Врњачка Бања, 207 страна (М42); Рецензенти монографије: проф. др Борко
Крстић, проф. др Драгана Марковић, проф.др Александар Живковић, (Одлуком Наставнонаучног већа Економског факултета у Нишу бр. 04-330 од 11.02.2011. одобрено је издавање
монографије)

3. „Директни порези“ (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2011, Економски факултет у
Нишу, 220 страна (М42); Рецензенти монографије:, проф.др Марко Радичић, проф.др Милева
Анђелковић, проф.др Борко Крстић, (Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета
у Нишу бр. 04-3263 од 4.11.2011. одобрено је издавање монографије)
4. „Порези на потрошњу“ (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2013, Економски факултет у
Нишу, 257 страна (М42); Рецензенти монографије:, проф.др Марко Радичић, проф.др Милева
Анђелковић, проф.др Борко Крстић, (Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета
у Нишу бр. 04-2024 од 5.7.2012. одобрено је издавање монографије)
4) Радови објављени у часописима и зборницима радова:
1. Финансијска тржишта у функцији обнове и развоја Југославије (коаутори:
М.Јовановић, Ј. Ђуровић-Тодоровић), Економске теме, бр. 1-2, Економски факултет,
Ниш, 1999, стр.101-115.
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2. Значај избора адекватног модела монетарне политике за стабилан привредни
развој, (коаутори: М.Јовановић, Ј. Ђуровић-Тодоровић), Економске теме, бр. 2,
Економски факултет, Ниш, 2000, стр. 135-150.
3. Најзначајније технике техничке анализе акција, (коаутор Ј. Ђуровић-Тодоровић),
Зборник извода радова са програма IV симпозијума Савремене технологије и
привредни развој, Технолошки факултет, Лесковац, 2000.
4. Поруке Филипс-Окуновог модела за политику финансирања привредног развоја,
(коаутор Ј. Ђуровић-Тодоровић), Економске теме, Економски факултет, Ниш, 2000.
5. Улога финансијских институција у земљама у развоју, Економске теме, бр. 1-2,
Економски факултет, Ниш, 2002, стр. 627-638. (Р51)
6. Аналитички приказ различитих законских решења пореза на доходак физичких
лица, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2003.
години, Економски факултет, Крагујевац, децембар, 2002 (Р63)
7. Монетарна и фискална хармонизација у земљама ЕУ, Економика 3-4, Економски
факултет, Ниш, 2002, стр. 149-164. (Р53)
8. Ток монетарне трансмисије у развијеним тржишним економијама, Економика 4-5,
Економски факултет, Ниш, 2002, стр. 133-142. (Р53)
9. Структура социјалних трансфера, Пословна политика, Београд, јул-август 2003,
стр. 38-42. (Р53)
10. Монетарне реформе у земљама Средње и Источне Европе, (коаутор Ј. ЂуровићТодоровић), Економске теме, бр.2, Економски факултет, Ниш, 2003, стр. 155-162.
11. Монетарни сектор у макроекономском моделу отворене економије, Банкарство, бр.
9-10/2003, Удружење банака и других финансијских организација Србије, Београд,
2003, стр. 45-50. (Р53)
12. Берза као извор финансирања регионалног привредног развоја, (коаутор Ј. ЂуровићТодоровић), Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски
факултет, Ниш, 2004, стр. 143-151.
13. Предности и недостаци пореза на додату вредност, (коаутор Ј. ЂуровићТодоровић), Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије,
Економски факултет, Крагујевац, 2004, стр. 315-323.
14. Начини смањења пореског оптерећења, (коаутор Ј. Ђуровић-Тодоровић), Пословна
политика, Београд, јануар 2004, стр. 32-36.
15. Управљање фискалним развојем у земљама Централне и Источне Европе,
Економске теме, бр. 1-2, Економски факултет, Ниш, 2004, стр. 311-318. (Р51)
16. Изазови централног банкарства, Банкарство, бр. 3-4/2004, Удружење банака и других
финансијских организација Србије, Београд, 2004, стр. 15-21. (Р53)
17. Реални ефекти монетарне политике, Банкарство, бр. 7-8/2005, Удружење банака и
других финансијских организација Србије, Београд, 2005, стр. 8-17. (Р53)
18. Карактеристике програма пореских реформи, Економика 5-6, Економски факултет,
Ниш, 2005, стр. 118-123. (Р53)
19. Пореска евазија као кочница развоја Републике Србије, (коаутор Ј. ЂуровићТодоровић), Тематски број часописа Економист- Стабилизација и развој: како даље?,
Савез економиста СЦГ, Будва, 28-30. јун 2005, стр. 163-172.
20. Интеграциона ограничења пореске политике, Економске теме, Процес интеграције у
Европи, књига I, број 1-2 Економски факултет, Ниш, 2005, стр. 415-425. (Р51)
21. Различите технике опорезивања у земљама у развоју, (коаутор Ј. ЂуровићТодоровић), Зборник извода радова са програма
IV симпозијума Савремене
технологије и привредни развој, Технолошки факултет, Лесковац, 21-22. октобар 2005,
бр. SEI-13
22. Консолидација јавних финансија у функцији подстицања привредног развоја у
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52, https://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-3.pdf
14. An analysis of consumption taxes regressive effects, (коаутор Душан Перовић), 2016,
Теме, 4/2016, Часопис за друштвене науке, Универзитет у Нишу, стр.1399-1420, ISSN
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0353-7919,

DOI:10.22190/TEME1604399D,

M24,

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/223
15. Analysis of the Influence of Economic Agents Expectation on the Dynamics of Inflation in

Serbia, (коаутори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2016, EBEEC Conference
Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World,
6-8.5.2016., Split, Croatia, M34, http://ebeec.teiemt.gr/documents/ConferenceProgram2016.pdf
16. Oбим и структура трансфера са економским циљем- компаративна анализа,
(коаутори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2016, IV Интернационални
научни скуп, Факултет пословне економије Бјељина, 16-17. јун 2016, Рад објављен у
часопису: Нови економист – часопис за економску теорију и праксу, број 20, jулдецемба
2016,
Бјељина,
ISSN
1840-2313,
стр.133-139,
M33,
http://www.noviekonomist.info/ojs/article/view/34.html

17. Анализа мера монетарне и фискалне политике за развој пољопривреде Србије у
циљу смањења регионалних неједнакости, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић),
2016, Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне
Европе, Економски факултет Ниш, стр. 77-94, ISBN 978-86-6139-122-4, COBISS.SR-ID
224107276,,, М63, (фотокопија рада)
18. Значај трансфера са економским циљем у савременим буџетским системима
(коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2016., Тематски зборник: Koнкурентност и
одржив економски развој привреде Републике Србије, Економски факултет Ниш,
редактори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Maрија Радосављевић, стр. 167-186, ISBN
978-86-6139-125-5 COBISS.SR-ID 225616140 М45
19. Fiscal stresss analysis in the Republic of Serbia, (коаутори: Јадранка ЂуровићТодоровић, Марија Вуковић), 2017., Економске теме, vol.55(1), Економски факултет
Ниш, стр.55-69, DOI: https://doi.org/10.1515/ethemes-2017-0004, УДК:336.02 (497.11), M51
20. The importance of mobile banking in the Nisava district, (коаутор Милош Стојановић),
2016, Економске теме, vol.54(3), Економски факултет Ниш, стр.385-402, ISSN 22173668, UDC 004.738.5:3 36.71(497.1 1 Niš), M51, http://xn----itbaba0aapeekb4br.xn-90a3ac/54/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98/3/%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B
0%D0%BA/4
21. The role of environmental taxes in Serbian tax system, (коаутор Милош Стојановић),

2016, Eкономика – међународни часопис за економску теорију и праксу и друштвена
питања, Vol 4, Друштво економиста „Економика“ Ниш, стр.75-85, ISSN 0350-137X,
UDK:338(497,1),
COBISS.SR-ID
26903,
M52,
https://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-4.pdf

22. Стање и перспективе фискалне политике Републике Србије, (коаутор Јадранка
Ђуровић-Тодоровић), 2017, Зборник радова са научног скупа: Економске политике
малих земаља у условима европских интеграција, 7. и 8.фебруар 2017., Економски
факултет Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, УДК 338 (082), ISBN 978-99938-4675-8, COBISS.RS-ID 6887448, str. 15-34, M63
23. The way of Increasing the Abundance of Property Tax in The Republic of Serbia,
(коаутори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2017, V Интернационални
научни скуп, Факултет пословне економије Бјељина, 22-23. jун 2017, Рад објављен у
часопису: Нови економист – часопис за економску теорију и праксу (Journal of
Economic Theory and Practice) , број 21, jaнуар -jун 2017, Бјељина, ISSN 1840-2313, стр.
31-57, M33, http://www.noviekonomist.info/ojs/article/view/10.html
24. Enviromental taxation in Chile, (коаутор Милош Стојановић), 2017., Bizinfo- Journal of
Economics, Management and Informatics, vol 8, no 1, Blace, ISSN 2217-2769, DOI 10.5937,
M53, http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/article/view/37/36
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25. Фискална децентрализација као предуслов смањења регионалних разлика у
Републици Србији, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2017. Научни скуп:
Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе,
23.јун.2017.године Економски факултет Ниш, стр. 33-42, ISBN 978-86-6139-140-8
COBIS.SR-ID 237163788, М63
26. Начини смањења регресивности пореског система Републике Србије (коаутори:
Jaдранка Ђуровић-Тодоровић, Душан Перовић), 2017, Зборник радова са научног
скупа: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, april
2017., Економски факултет Крагујевац и Савез економиста Србије, стр.193-211, M63,
http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene
27. Efficiency of therefund system of nitrogen oxidemissions charge in the Kindom of Sweden,

(коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милош Стојановић), 2017, Conference
“Economic Policy for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” University of BelgradeFaculty of Ecomomics, 15-17 june 2017, M33, http://www.ekof.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2017/06/Economic-policy-for-smart-inclusive-and-sustainable-growth_E-verzija.pdf
28. Enviromental taxes and expenditures in selected countries: panel data analysis, (коаутори:

Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милош Стојановић), 2017., International Scientific
Conference: Contemporary approaches in the analysis of economic performances, October
11-12, Prolom Spa, Faculty of Economics Niš, ISBN 978-86-6139-145-3, p.197-207, M33,
http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/article-19.html
29. Reduction of regional disparity by use the tax facilities and exemption in corporate income

tax system of the Republic of Serbia, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2017,
International scientific conference “Regional development and cross-border cooperation”
Pirot, December 2, 2017, Chamber of Economy Pirot, Зборник радова, ISBN 978-86900497-0-7, p.249-261, M63, http://konferencija.komorapirot.com/ZbornikRadova.PDF
30. Конкурентност пореског система Републике Србије, (коаутор Јадранка ЂуровићТодоровић), 2017., Тематски зборник: Koнкурентност и одржив развој привреде
Републике Србије, Економски факултет, Ниш, редактори Јадранка Ђуровић-Тодоровић,
Maрија Радосављевић, стр. 197-216, ISBN 978-86-6139-144-6 , М45
31. The Tax Wedge as the Determinant of Unemployment: A Comparative Overview of OECD
Countries and Serbia, (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018, ,
49th International Scientific Conference: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics,
ISBN: 978-86-6139-170-5, Faculty of Economics, Niš, pp. 61-75, M33,
http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/article-07.html

32. Демографски трендови и фактори као детерминанте дугорочне одрживости
државних пензијских система, (коаутор Милена Николић)., 2018, Тематски зборник:
Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, економски
факултет Ниш, ISBN: 978-86-6139-155-2, COBISS.SR-ID 265013516, стр.353-363, M63,
(фотокопија рада)
33. Estimating the determinants of tax evasion using empirical data, (коаутори: Јадранка
Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018., Proceedings of the Faculty of Economics in
East Sarajevo, Nо.16; ISSN: 1840-3557, eISSN: 1986-6690, UDC: 33, DOI:
10.7251/ZREFIS, P.P. 11-19, M24, http://www.zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2018-16/1119%20Djurovic-Todorovic_Djordjevic_Ristic.pdf

34. Oдрживост пензионог система Републике Србије, (коаутор Јадранка ЂуровићТодоровић), 2018, Тематски зборник: Koнкурентност и одржив економски развој
привреде Републике Србије, Економски факултет Ниш, редактори: Јадранка ЂуровићТодоровић, Maрија Радосављевић, стр 139-157, ISBN: 978-86-6139-161-3, M45,
(фотокопија рада)
35. Ekološki porezi kao instrument ekološke politike zemalja u razvoju, ( коаутори: Đurović
Todorović, J., Ristić, M.), 2018., VI Интернационални научни скуп, Бјељина 2018, Нови
економист– часопис за економску теорију и праксу, Vol 12(2), број 24, Факултет
пословне економије Бјељина, ISSN 1840-2313 (print), ISSN 2566-333X ( online), str. 4562, M33, http://www.noviekonomist.info/ojs/article/view/55.html
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36. Влияние государственной помощи на трудобую занятость в Республике Сербия,
(коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018.,
Монография:
Актуальньіе вопросьі учета, контроля и налогообложения б инновационной экономике,
Белгород, Русија, стр. 175-195, ISBN 978-5-361-00646-5 , M14, (фотокопија рада)
37. Порески клин у Републици Србији/ Tax wedge in the Republic of Serbia, (коаутори:
Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018.,
II Internatonal Scientific
Conference: Regional Development and Cross-border Cooperation, 15th December 2018,
Pirot, M63

3. АНАЛИЗА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА
Радови које је кандидаткиња објавила до избора у звање ванредни професор анализирани
су у извештајима приликом ранијих избора. Комисија у овом Извештају анализира
најзначајније радове кандидаткиње, објављене након последњег избора.


Ђуровић-Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић, М. (2017), „Структура савремених
пореских система“, Економски факултет, Ниш, 459 страна, ISBN 978-86-6319-173-6,
COBISS.SR-ID 274695180, М 42, (монографија)

Монографија је резултат дугогодишњег проучавања аутора о проблемима пореске политике и
опорезивања. Обим монографије је 459 страна. Структуру ове књиге чине три дела, које су међусобно
логично повезане у јединствену целину. Препознајући значај анализе пореских облика у савременим
државама, аутори компетентно, квалитетно и свеобухватно сагледавају важност и разноврсност свих
аспеката опорезивања.
Аутори се у првом делу монографије који носи назив „Порески систем“ баве теоријским
основама пореског система. У првом поглављу се порески систем сагледава као део еокономског
система у циљу његовог позиционирања. Након тога, аутори анализирају основне детерминанте
структуре савремених пореских система. У следећем наслову, они приказују структуру пореских
система савреманих држава. У структури високо развијених привреда, доминирају приходи од
директних пореза, док приходи од пореза на потрошњу имају мање значајно учешће. Аутори, с правом,
запажају да је у структури недовољно развијених привреда однос директних и индректних пореза
обрнут.
Други део монографије „Директни порези“ посвећен је концептуалним основама, принципима,
методама, приступима, нивоима и димензијама пореза који директно терете имовину или доходак
пореских обвезника, са посебним акцентом на идентификовање појединих врста дирекних пореза који
се разматрају у наредним поглављима. У другом поглављу „Порез на доходак физичких лица“ аутори
се детаљно баве проблематиком која се тиче опорезивања дохотка појединаца. Најпре се анализира
место и улога овог пореског облика у савременим пореским системима, затим историјски развој
опорезивања дохотка физичких лица, као и ефекти које овај систем опорезивања изазива. Након тога,
аутори детаљно разрађују поједине елементе пореза на доходак физичких лица, кроз анализу
теоријских контроверзи са којима се опорезивање дохотка суочава, али и кроз емпиријску анализу
система пореза на доходак грађана у посматраним земљама. У наставку, аутори се баве сложеном
проблематиком пореског клина и његовог утицаја на стопу незапослености. На крају овог поглавља,
приказани су системи опорезивања дохотка физичких лица. Најпре, основни системи (аналитички,
синтетички и мешовит), а затим и алтернативни системи опорезивања (дуални и флет систем). Треће
поглавље, које носи назив „Порез на добит предузећа“ анализира опорезивање добити правних лица
кроз позиционирање овог пореског облика у структури савремених пореских система и анализу
појединих пореских елемената у опорезивању добити. Након тога, аутори су приказали специфичности
опорезивања добити правних лица (трансферне цене, групно опорезивање, пореске рајеве, двоструко
опорезивање и утањену капитализацију) и сваку од њих детаљно теоријски и емпиријски разрадили. На
крају, обрађена је проблематика опорезивања добити правних лица у Србији. У последњем поглављу
другог дела монографије „Порези на имовину“ аутори су на упоредив начин одредили место и улогу
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пореза на имовину у савременим пореским системима, а затим извршили анализу појединачних
пореских елемената. Посебну пажњу су, аутори, у овом делу посветили опорезивању имовине у
Србији, кроз сагледавање начина за повећање издашности прихода од пореза на имовину у буџетима
локалних самоуправа. Такође, анализа опорезивања имовине у изабраним државама извршена је на
основу тога ком нивоу власти порез на имовину припада као властити приход.
„Порези на потрошњу“ је наслов трећег дела монографије и у њему су анализирана три
најзначајнија облика опорезивања потрошње: ПДВ, акцизе и царине. Аутори су прето поглавље
насловили „Порез на додату вредност“ иако је у њему најпре анализиран порез на промет, да би се
након тога, преко историјског развоја и функција, прешло на карактеристике пореза на додату
вредност. У овом делу су детаљно анализиране предности и недостаци овог система опорезивања
потрошње. Посебано је акцентован проблем регресивности пореза на додату вредност. Свакако, овај
проблем се односи и на друге облике опорезивања потрошње, али су аутори сматрали да је на овом
месту неопходно проблем неправичности у опорезивању потрошње истаћи. У систему опорезивања
потрошње користи се једна или две пореске стопе, тако да категорије становништава са различитим
приходима подносе једнак порески терет. Тачније, потрошачи слабије платежне моћи подносе веће
пореско оптерећење, што указује на то да је нарушен принцип правичности у опорезивању потрошње.
Аутори су, затим, приказали и сваки од елемената пореза на додату вредност теоријски и емпиријски
кроз анализу овог пореза у савременој фискалној пракси. На крају је извршено мерење перформанси
пореза на додату вредност кроз анализу коефицијента ефикасности и коефицијента продуктивности,
што је резултирало предлагањем начина за смањење јаза у прикупљању прихода од пореза на додату
вредност. Шесто поглавље „Акцизе“ се тиче проблематике опорезивања робе широке потрошње и робе
чија потрошња изазива загађивање околине и нарушавање људског здравља. Реч је, заправо, о
опорезивању потрошње нафте и нафтних деривата, алкохола и алкохолних пића и дувана и дуванских
прерађевина. У овом делу су, аутори, најпре извршили сагледавање историјског развоја акциза, затим
анализирали предности и недостатаке, као и циљеве који се постижу прикупљањем прихода од акциза
и на крају извршили анализу акцизних елемената, кроз поједине врсте акциза. Овај део монографије
обилује табеларним и графичким приказима којима се приказује учешће акциза у БДП-у, укупним и
пореским приходима буџета савремених држава. У последњем поглављу, које носи назив „Царине“
аутори су приказали развој овог облика јавних прихода, као и његове карактеристике. Након тога,
приказана је детаљна царинска терминологија, врсте царина и дато је објашњење појма као и приказ
царинске тарифе. На крају, приказан је фискални значај царина и указано је на његово константно
смањење, с обзиром на глобалне тенденције о укидању баријера у међународној трговини. То је довело
до смањења прихода од овог облика јавних прихода.
У презентовању ове изузетно сложене, обимне и, пре свега, актуелне материје, аутори су
користили како домаћу тако и страну литературу, али такође и сопствена искуства, истраживања,
ставове и идеје. Презентирана проблематика у овом монографском делу обрађена је на разумљив,
концизан и научно и стручно прихватљив начин. Стил писања је на нивоу високог научног разматрања
и приказа третираних проблема савременог приступа опорезивању. Текст је обогаћен великим бројем
слика, шематских приказа и графичких илустрација кроз које се поједностављује оно што се у тексту
разматра и објашњава. Заузимање сопствених ставова аутора, њихово јасно истицање, аргументовање и
коректно и објективно закључивање представља посебну вредност ове монографије. Она може корисно
послужити целокупној научној и стручној јавности која исказује интересовање за детаљно проучавање
и разумевање проблематике пореске политике. Такође, ова монографија може послужити као користан
алат студентима за стицање и примену знања из области опорезивања на свим нивоима студија,
посебно на мастер и докторским студијама. Посебну вредност, такође, може имати за запослене у
приватном и јавном сектору, који се у пракси баве порезима. Утемељена на бројној референтној страној
и домаћој литератури, ова књига има оригинални приступ у обради проблематике сагледавања
структуре савремених пореских система, што је чини значајном и за научну јавност на националном
нивоу.


Ђорђевић, М., (2014), (Не)могућност повећања прихода од пореза на потрошњу у пореском
систему Србије, Теме, 3/2014, Часопис за друштвене науке, Универзитет у Нишу, стр.11551171, УДК 336.226.3(497.11), M24
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Аутор у овом раду закључује да је учешће прихода од пореза на потрошњу у Србији изузетно
високо. Оно је последњих година достизало и до 75% укупних пореских прихода. Од директних пореза
у Србији се обезбеди мање од четвртине пореских прихода. Овај однос директних и индиректних
пореза указује на то да је порески систем Републике Србије неефикасан, да је регресиван (веће пореско
оптерећење подносе категорије становништва са нижим примањима), да је неправичан и да је
неопходна његова реформа. Пореске власти у Србији морају да се позабаве повећањем значаја
директних пореза и смањењем превеликог учешћа прихода од пореза на потрошњу у укупним
пореским приходима. Даље повећање прихода од пореза на потрошњу је неоствариво и треба пронаћи
алтернативне начине повећања прихода буџета Републике Србије, као што су: реформа у систему
опорезивања дохотка физичких лица, диференцирање пореске стопе пореза на добит предузећа у
зависности од нивоа развијености привредне области и региона у којем привредно лице послује и
обавља делатност и реалније утврђивање пореске основице код опорезивања имовине и смањење
пореске евазије. На овај начин је могуће повећати пореске приходе, без повећања прихода од пореза на
потрошњу, чиме би се повећала правичност у опорезивању.


Ђорђевић, М., (2015), Задовољење принципа правичности у опорезивању потрошње,
Економске теме, vol.53(1), Економски факултет Ниш, стр.39-52, ISSN 0353-8648,
стр.39-52, M51

У раду „Задовољење принципа правичности у опорезивању потрошње“ аутор наглашава да су
порези на потрошњу једна од најзначајнијих категорија пореских прихода, с обзиром на то да се
карактеришу високим степеном издашности. У недовољно развијеним економијама, путем њих се
обезбеди више од две трећине прихода намењених државној каси. У развијеним земљама, ситуација је
нешто другачија, посто су директни порези издашнији. Без обзира на висок ниво издашности пореза на
потрошњу, аутор посебно наглашава проблем рагресивности ових пореза. Они се сматрају регресивним
порезима пошто истим пореским стопама оптерећују слојеве становништва са различитим доходцима.
На тај начин, слабије платежно становништво подноси сразмерно свом дохотку већи порески терет.
На основу анализе података у раду, аутор закључује да је проблем регресивности уочен још
седамдесетих година прошлог века и да су многе земље вршиле мерење степена регресивности
опорезивања потрошње. На бази тих истраживања, мерењем коефицијента дистрибутивности, дошло
се до закључка да порези на потрошњу негативно утичу на економску снагу пореских обвезника са
ниским примањима. Ова категорија становништва подноси сразмерно веће пореско оптерећење у
односу на богатије слојеве у друштву. Решења за смањење регресивности и повећање правичности у
опорезивању потрошње, пронађено је у увођењу нулте стопе пореза на потрошњу, снижене стопе,
давању пореског кредита или разним врстама ослобођења од плаћања ових пореза. По мишљењу
аутора свака држава треба да алтернативна решења проблема регресивности прилагоди карактеру и
могућностима свог пореског система и да изабере оне који јој највише одговарају.
 Ђорђевић, М., (2015), Analysis of performance to direct taxes in the tax system of the Republic of

Serbia, Facta Universitatis,Series: Economics and Organization, Vol. 12, No 1, Универзитет у
Нишу,стр. 55-68, ISSN0354-4699(Print), SSN2406-050X(Online),COBISS.SR-ID, (М51)
Рад „Analysis of performance to direct taxes in the tax system of the Republic of Serbia“ бави се
значајем директних пореза у пореском систему Републике Србије. Аутор истиче да они представљају
веома важну групу пореских прихода. Њихова главна карактеристика је то што се односе на личност
пореског обвезника и директно погађају његову економску снагу. Они представљају стабилан и
издашан извор прихода буџета једне државе. У циљу сагледавања њихове улоге у пореском систему
Србије, аутор истиче да је неопходно посматрати који се циљеви њиховом применом могу остварити.
Намера законодавца је обезбеђење средстава за остварење фискалних и ванфискалних циљева.
Одређивање перформанси директних пореза у пореском систему Србије може се извршити на основу
критеријума правичности, ефикасности и издашности. У овом раду је извршено мерење порформанси
директних пореза у пореском систему Србије, ради доношења што адекватнијих закључака о њиховој
улози и значају у обезбеђењу средстава буџета. На тај начин аутор је указао на потребу реформе
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директних пореза у пореском систему Србије и на неопходност смањења значаја индиректних, односно
пореза на потрошњу.
Принцип вертикалне правичности пореског система у Србији нарушен је пропорционалним
опорезивањем, јер се особе које остварују виши ниво прихода опорезују по истој стопи као и особе које
имају нижи ниво прихода. Постојећи систем пореза на лични доходак крши принцип хоризонталне
праведности. Такође, аутор истиче да ни систем опорезивања предузећа у Србији не задовољава
принцип правичности у опорезивању, јер је ефективна пореска стопа нижа од законске. Систем пореза
на имовину у Србији има диференцијацију пореских стопа и разних пореских изузећа и можемо рећи
да је то неправедан систем. Што се тиче принципа ефикасности, директни порези у нашој земљи не
могу задовољити ниједан аспект ефикасности. Коначно, начело издашности у опорезивању није
задовољено, јер се директним порезима у Србији прикупи мање од 15% укупних пореских прихода. То
показује да је порески систем у Србији веома регресиван.
 Ђуровић-Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М.,Томић, З., (2016), Analysis of the Dynamics of
Inflation in Serbia, Strategic Management - International Journal of Strategic Management
and Decision Support Systems in Strategic Management, Faculty of Economics Subotica, vol
21, no 3, ISSN 2334-6191 (Online), UDC 005.21, p.56-61, M52
Коауторски рад „Analysis of the Dynamics of Inflation in Serbia“ бави се проблемом са којим се
сусреће свака економија на свету, а то је инфлација. То је монетарни феномен, који доводи до
континуираног раста општег нивоа апсолутних цене или континуираног пада вредности новца.
Аутори констатују да је овај феномен привукао пажњу бројних економиста. Такође постоје многе
студије које се баве узроцима и последицама ове појаве. Међу многим факторима инфлација утиче на
количину новца у оптицају чија је вредност у надлежности централне банке. Она се регулише
вођењем монетарне политике применом инструмената и мера којима се контролише новчана маса,
док се монетарни агрегати користе као показатељи и мерило за контролу и стратегију монетарне
политике. Помоћу анализе вишеструке регресије, у овом раду је тестиран утицај монетарног агрегата
М3, БДП и дисконтне стопе на ниво инфлације у Србији у периоду 2007 – 2015., на кварталној
основи, користећи модел који је предложио Рангарајан. У даљем истраживању, модел се може
проширити на посматрање и других економских фактора и на то како они утичу на динамику нивоа
инфлације у Србији, као и који од њих има највећи утицај на укупни ниво индекса ЦПИ. Аутори
истичу да ће се у наредним истраживањима бавити анализом перцепције инфлације привредних
субјеката, становништва, економије и финансијског сектора и њиховог утицаја на ниво инфлације.


Ђорђевић, М., Перовић Д., (2016), Crisis impact on changes in implementing monetary
policy of central banks, Ekonomika-međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i
društvena pitanja, Vol. 62, july-september 2016, № 3, p.57-67, Društvo ekonomista Niš,
ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), M 52

У раду су аутори покушали да покажу како је последња финансијска криза утицала на
промене у вођењу монетарне политике, као и са каквим су се последицама суочиле централне
банке након вишегодишње пасивне улоге у вођењу монетарне политике. Еволутивни карактер
монетарних и реалних шокова у великој мери изменио је традиционални начин схватања криза
и довео је до крупних промена у савременом вођењу монетарне политике. Полазна
претпоставка у раду је да уобичајне мере нису довољне за решавање кризе, због чега су аутори
ову претпоставку тестирали кроз анализу монетарних акција централних банака САД, ЕУ и
Јапана употребом компаративноаналитичког метода. Аутори закључују да је таргетирање
инфлације постало важна стратегија у процесу економске стабилизације. Од 2012. године ФЕД
је почео са експлицитним циљањем инфлације где је инфлација дугорочни циљ. Ова промена
ће помоћи у одржавању инфлаторних очекивања на сигурном нивоу, што може помоћи у
постизању стабилности цена и дугорочних каматних стопа. Када постоје реална инфлаторна
очекивања, централна банка ће имати већу одговорност у решавању овог проблема. ЕЦБ
објављује инфлацију као експлицитан циљ, али још увек одбија да је третира као циљ због
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могућег неразумевања јавности. Циљање инфлације може помоћи ЕЦБ у процесу опоравка, али
још увек има довољно места за већу укљученост на европским финансијским тржиштима.


Ђуровић-Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М.,Ристић, М., (2018), Влияние государственной
помощи на трудобую занятость в Республике Сербия, Монография: Актуальньіе
вопросьі учета, контроля и налогообложения б инновационной экономике, Белгород,
Русија, стр. 175-195, ISBN 978-5-361-00646-5, M14

Према емпиријским истраживањима, која су спроведена у Републици Србији, али и на
основу ретроспективне анализе српског становништва, аутори наводе у раду као основни узрок
социјалне искључености и сиромаштва, незапосленост. Статистички подаци показују да је,
статус на актуелном тржишту рада, у високој корелацији са сиромаштвом. У овом раду,
извршена је анализа државне помоћи за запошљавање, као и механизама којима се ова помоћ
додељује. Сходно томе да су порески подстицаји најчешће коришћени алат државне помоћи на
овом терену, аутори су акцентирали њихов значај.
Аутори су анализу извршили на основу доступних статистичких података за временски
период 2004-2016. године коришћењем метода индукције, који су употребили за анализу
актуелних закона у Републици Србији и за доношење општих закључака. Резултати оцењеног
модела, од стране аутора, су показали да независна променљива у моделу, државна помоћ за
запошљавање, има статистички значајан негативан утицај на зависну променљиву, стопу
незапослености. Уколико се државна помоћ за запошљавање повећа за 1%, стопа
незапослености ће се смањити у просеку за 0.276%. Резултати показују да, уколико дође до
повећања државне помоћи за запошљавање, долази и до смањења незапослености. Највећи
степен позитивне корелације постоји између хоризонталне државне помоћи и пореских
подстицаја (Сиг. 0.002). То значи да порески подстицаји, као механизам за доделу државне
помоћи, представљају ефикасан инструмент. Постојање високе позитивне корелације указује
на то да, Србија треба своју помоћ преорјентисати на пореске подстицаје.
 Ђорђевић, М, Ђуровић-Тодоровић, Ј., Томић, З., (2015), Analysis and causes of the
budget deficit growth in Serbia, International Scientific Conference: Challenges in business
and economics: growth, competitivness and innovations, p. 61-72, October 16, Faculty of
Economics Niš, M33
Рад „Analysis and causes of the budget deficit growth in Serbia“ објашњава феномен
буџетског дефицита, као недостака прихода у односу на расходе државних или локалних
власти. Аутори истичу да у земљама ОЕЦД-а постоји тенденција раста буџетског дефицита из
године у годину. Грчка, Јапан, Шпанија и САД имају највећи раст, док је буџетски суфицит
забележен само у Норвешкој. Већина посматраних земаља има раст буџетског дефицита у
годинама након светске економске кризе. Буџетски дефицит у Републици Србији био је на
оптималном нивоу у годинама пре кризе. Суфицит је остварен у 2005. години, али се јавни дуг
повећао, што је резултат задуживања државе на крају године. У 2006. години остварен је
дефицит од 1,4%, а дуг је смањен. Разлог овог смањења је приватизација која је обезбедила
велике приходе државном буџету. Један део ових прихода се користи за смањење јавног дуга.
С друге стране, највећа је разлика између дуга и дефицита у 2010. години. Јавни дуг расте брже
од дефицита.
На основу анализе података у овом чланку, аутори закључују да су бројни директни
фактори који узрокују раст фискалног дефицита у Србији: раст потрошње, јавне инвестиције,
смањење пореза, финансијска недисциплина итд. Међутим, примарни фактор је величина владе
заправо њена коалициона структура. Стога, осим економских фактора, ниво буџетског
дефицита у Србији резултат је политичких, демографских и институционалних фактора.
 Ђорђевић, М.,Ђуровић-Тодоровић, Ј., Томић, З., (2016), The way of Increasing the
Abundance of Property Tax in The Republic of Serbia, V Интернационални научни скуп,
Факултет пословне економије Бјељина, Универзите у Источном Сарајеву,22-23. јун
15

2017, Рад објављен у часопису: Нови економист-часопис за економску теорију и праксу
(Journal of Economic Theory and Practice), бр.21, јануар-јун 2017, Бјељина, ISSN 18402313, стр. 31-57, M33
Аутори у раду запажају да када се посматра фискални значај пореза на имовину у
Републици Србији, пре 2006. и након тога, када је овај порез прешао у руке локалних
самоуправа, уочава се пораст значаја овог пореза, а нарочито од 2014. године када је укинута
накнада за утврђивање грађевинског земљишта. У 2015. години, приходи од пореза на имовину
чине приближно 1% бруто домаћег производа, и око 15% у укупним приходима градова и
општина. Овакво јачање фискалног значаја пореза на имовину, значајан је показатељ фискалне
самосталности и аутономности локалних нивоа власти и не зависе од других фискалних
намета. Аутори сматрају да ће се овај проценат учешћа и даље повећавати из године у годину.
У последњих неколико година присутна је тенденција повећања напора и мотивисаности
локалних пореских администрација за повећање наплате прихода од имовине. Постоји више
начина за повећање издашности прихода од пореза на имовину, и главну улогу у томе морају
имати локалне пореске администрације.
На крају, у закључку, аутори наглашавају да се на основу свега изнетог могу уочити
следећи кључни моменти које ће допринети порасту прихода, а тиме и прихваћености овог
пореског облика: повећати свест код пореских обвезника ради боље наплате пореза и њиховим
правима и обавезама; повећати капацитете у погледу опремљености и ради боље ефикасности
локалних пореских администрација у будућем периоду; повећати пореске стопе; обезбедити
већи обухват предмета опорезивања, а самим тим и пореских обвезника.
 Ђорђевић, М.,Ђуровић-Тодоровић, Ј., Стојановић, М., (2017), Enviromental taxes and
expenditures in selected countries: panel data analysis,International Scientific Conference:
Contemporary approaches in the analysis of economic performances, October 11-12, Prolom
Spa, Faculty of Economics Niš, ISBN 978-86-6139-145-3, p.197-207, M33
Овај рад наглашава да је обезбеђење здравог окружења један од приопритетних и базичних
циљева економске политике сваке модерне државе. Уколико државе не воде рачуна о заштити
животне средине, не може се говорити о одрживом развоју. Свака држава, због тога, одређује
инструменте којима се могу постићи циљеви еколошке политике.
У земљама које су у раду биле предмет анализе аутора, еколошки порези заузимају значајно
место као један од инструмената који се користи за остварење еколошких циљева. Еколошки порези
имају позитивно дејство на промену понашања економских ентитета и домаћинстава.
Насупрот неутралне пореске реформе, растући тренд ових прихода изазива висок ниво
алокације средстава од стране државе у правцу решавања еколошких проблема. То доказују
резултати панел анализе примењене у овом раду. Ова анализа потврђује иницијалну хипотезу да раст
прикупљених прихода од еколошких пореза значајно утиче на раст алокације средстава у правцу
заштите природног окружења, али и смањења незапослености. На тај начин, аутори доказују да је
осим „зелене“, остварена и „плава дивиденда“. Зелена дивиденда подразумева остваривање
еколошких, а плава остваривање економских циљева.
 Ђуровић-Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., (2017), Stanje i perspektive fiskalne politike
Republike Srbije, Зборник радова са научног скупа: Економске политике малих земаља
у условима европских интеграција, 7. i 8. фебруар 2017., Економски факултет
Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, UDK 338 (082), ISBN 978-99938-46-75-8,
COBISS.RS-ID 6887448, str. 15-34, M63
Анализирајући фискалну политику и кључне фискалне индикаторе, аутори су уочили да
су ове варијабле у посматраном периоду забележили веома негативна кретања. Расходи су
значајно надмашивали приходе, буџетски дефицит је из године у годину био већи, као и јавни
дуг, тако да је Влада била принуђена да предузме мере фискалне консолидације.
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Први пакет мера, превасходно је био усмерен на приходну страну буџета, где су
повећане стопе пореза на потрошњу, а снижене код неких категорија директног пореза, осим
код пореза на добит предузећа. Позитивни резултати бележе се од 2013.године и настављени су
све до данас. С обзиром да су расходи и даље расли, крајем 2014.године предузете су мере
консолидације на расходној страни буџета, где је реално смањење расхода остварено у
2015.години. Исто се дешава и са издацима за камате на јавни зајем.
Аутори наглашавају да у наредном периоду основни циљеви и приоритети фискалне
политике треба да буду следећи: покретање озбиље акције за смањење сиве економије и
пореске евазије, смањење учешћа јавних расхода у БДП-у, смањење удела фискалног
дефицита и јавног дуга у БДП-у, утврђивање приоритета у финансирању капиталних пројеката
који би произвели позитивна дејства на привредни раст, јачање правне државе, јачање
финансијске дисциплине (где би се преузете обавезе морале извршавати у року доспећа, при
чему би се судски у што краћем року санкционисала лица која пробију рокове за измирење
својих обавеза), окончање започетог процеса реструктурирања државних предузећа, смањење
броја запослених у државној администрацији и бројним фискалним мерама подстицање
приватнеог предузетништва.
 Ђорђевић, М.,Ђуровић-Тодоровић, Ј., (2017), Фискална децентрализација као
предуслов смањења регионалних разлика у Републици Србији, Научни скуп:
Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 23.јун 2017.,
Економски факултет Ниш, стр. 33-42, ISBN 978-86-6139-140-8 COBISS.SR-ID
237163788, М63
На основу анализе извршене у раду, аутори закључују да модел фискалне
децентрализације у Републици Србији има своје специфичности, као што је то случај са свим
осталим државама света. У Србији постоји три нивоа власти: ниво Републике, ниво аутномне
покрајине Војводине и ниво општина и градова. Постојећи модел расподеле јавних расхода је
прилично усклађен са моделима расподеле јавних расхода који постоје у свету. Његова
основна предност састоји се у томе што су код расподеле великог броја расхода испоштовани
основни принципи фискалног федерализма, и то пре свега принципи економске ефикасности и
ниских административних трошкова, а тиме и принцип супсидијарности. Међутим, и поред
тога што су код расподеле јавних расхода углавном примењени основни принципи фискалног
федерализма, ипак долазе до изражаја бројни недостаци: неусклађеност стварног стања са
фактичким, категорија поверених послова није прецизно одређена, недовољно транспарентан и
неефикасан систем расподеле јавних расхода, као и прегломазан административни апарат.
Осим властитих прихода, значајно место у буџетима заузимају и уступљени приходи,
преко којих Република уступа Покрајини и локалним колективитетима део заједничких
прихода. Такође, трансфери се јављају као веома важан начин финансирања локалних
самоуправа и постоје различите врсте трансфера у систему јавних финансија Републике
Србије. Међутим, због постојања дискреционих права министарства финансија око доделе
наменских и функционалних трансфера аутори сматрају да систем трансфера у Србији има
бројне недостатке.
 Ђуровић-Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић, М., (2018), The Tax Wedge as the
Determinant of Unemployment: A Comparative Overview of OECD Countries and Serbia,
49th International Scientific Conference: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics,
Faculty of Economics, Niš, pp. 61-75, ISBN: 978-86-6139-170-5, M33
У раду аутори наглашавају озбиљност проблема структурне незапослености, који је присутан у
свим земљама. Задатак реформи, које су неопходне у земљама ОЕЦД-а и Србији, је побољшање
економске ефикасности. Међу носиоцима економске политике и теоретичарима, став је да се приликом
осмишљавања пореске структуре треба избегавати стварање пореских дисторзија. Прописивање
одговарајућих пореских стопа може, без сумње, утицати на економско понашање пореских обвезника.
Прописивање високих пореских стопа може иницирати појаву тзв. пореског клина између
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профитабилности појединих активности пре опорезивања и прихода након опорезивања. Аутори
истичу да је циљ овог рада да се нагласи улога пореског клина на тржишту рада. Што се тиче везе
између пореског клина и стопе незапослености, постојећа истраживања генерално не успевају пронаћи
доказе. У раду се анализирају земље ОЕЦД-а и Србија. Рад се заснива на дескриптивној анализи стопе
незапослености и квантитативном обрачуну пореског клина у анализираним земљама за период од
2015. до 2017. године. Извршена је кластер анализа која је анализиране земље поделила у три групе на
основу заједничких карактеристика. Проматране варијабле биле су порески клин и стопа
незапослености. Резултати су следећи. Први и трећи кластер показују сличне карактеристике и
повољније економско окружење од другог кластера. Други кластер је скуп од осам земаља са највишим
пореским клиновима и највишим стопама незапослености. Белгија је земља са највећим пореским
клином. Србија спада у прву групу кластера, која је одмах иза групе земаља са највећим пореским
клином и стопом незапослености. Теоријска анализа је подржана емпиријском анализом која је
потврдила полазну претпоставку у раду, позитивну корелацију између пореског клина и стопе
незапослености.
Мишљење о научним и стручним радовима кандидата
На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да је др Марина
Ђорђевић, како обимом и структуром, тако и квалитетом објављених научних и стручних
радова из уже научне области Финансије, банкарство и осигурање дала значајан допринос
развоју научне мисли из области за коју се бира. У радовима кандидаткиња успешно
презентира актуелне концепте из области јавних финансија и монетарне економије. Запажа се
њена усмереност ка истраживању актуелних проблема у савременим условима развоја из
области јавних финансија, кроз анализу појединих облика јавних прихода, јавних расхода,
затим буџета, јавног дуга и фискалног федерализма, али и монетарне економије, кроз
сагледавање процеса вођења монетарне политике и свих проблема на које ефикасна и
правовремена одлука монетарних власти може наићи.
Комисија закључује да др Марина Ђорђевић показује завидну истраживачку зрелост и
компетентност. Доследна је њена заинтересованост за бављење актуелним темама и склоност
ка тимском раду. Као посебну вредност радова Комисија истиче настојање кандидаткиње да
теоријске концепте проверава кроз квантитативне анализе и истраживања и да на основу
резултата до којих долази формулише одређене препоруке за унапређење кључних
детерминанти конкурентности предузећа.
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Милошу Голубовићу, под називом „Јавни гуд земаља БРИКС заједнице“ по одлуци Већа за
мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3670 од 28.11.2014.
Ирени Латински-Митровић, под називом „Улога последњег уточишта банака у очувању
ликвидности банкарског система“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета
Универзитета у Нишу бр. 04-173 од 23.1.2015.
Маји Крајњановић, под називом „Предности и недостаци фискалног федерализма у Републици
Србији“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 041309 од 6.5.2015.
Оливери Радојковић, под називом „Значај супервизорске функције Народне банке Србије у
спречавању прања новца“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета
Универзитета у Нишу бр. 04-1971 од 29.6.2015.
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Милици Стојилковић, под називом „Улога и значај пореза на потрошњу у пореским системима
недовољно развијених земаља“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета
Универзитета у Нишу бр. 04-2006 од 29.6.2015.
Бориса Такова, под називом „Улога и значај царина у пореском систему“ по одлуци Већа за
мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3572 од 27.11.2015.
Марине Милијић, под називом „Неопходност реформе пензионог система у Републици Србији“
по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3574 од
27.11.2015.
Јелица Милосављевић, под називом „Анализа система обавезних резерви у недовољно
развијеним земљама“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-143 од 1.12.2016.
Драгане Стојановић, под називом „Предности и недостаци стратегије таргетирања инфлације
Народне банке Србије“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-142 од 1.12.2016.
Иване Стојановић, под називом „Начини повећња издашности пореза на имовину у Републици
Србији“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 043807 од 5.11.2016.
Александре Стевановић, под називом „(Не)одрживост система социјалног осигурања у
Републици Србији“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-3804 од 5.11.2016.
Јелене Јовановић, под називом „Специфичности опорезивања добити правних лица у
савременим пореским системима“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета
Универзитета у Нишу бр. 04-3813 од 5.11.2016.
Зорана Богдановића, под називом „Перформансе система здравственог осигурања у Републици
Србији“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 041388 од 6.7.2017.
Марије Миленковић, под називом „Анализа монетарних и фискалних перформанси земаља
БРИКС-а“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр.
04-1170 од 9.6.2017.
Саше Филиповића, под називом „ Квантитативне олакшице у условима финансијске кризе“ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3807 од
5.11.2016.
Ане Младеновић, под називом „Примена девизних интервенција у вођењу монетарне политике
централне банке“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-1387 од 6.7.2017.
Сашке Јовановић, под називом „Ниво усклађености приходне и расходне стране буџета града
Лесковца“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр.
04-2611 од 30.11.2017.
Јелене Митровић, под називом „Анализа јавног дуга у решавању проблема буџетског дефицита“
по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2610 од
30.11.2017.
Александра Динчића, под називом „Финансијски аспекти употребе криптовалута“ по одлуци
Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2609 од 30.11.2017.
Милоша Миленовића, под називом „Анализа издашности ПДВ-а у земљама Југоисточне Европе“
по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1168 од
7.6.2018.

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




Маријани Рајчић, под називом „Улога централне банке на девизном тржишту“ по одлуци Већа за мастер
студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3256 од 6.11.2014.
Милени Јовановић, под називом „Структура трансфера у јавним финансијама“ по одлуци Већа за мастер
студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3250 од 6.11.2014.
Владимиру Тасићу, под називом „Значај операција на отвореном тржишту као инструмента монетарног
регулисања“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3260/1
од 6.11.2014.
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Марији Пешић, под називом „Компаративна анализа токова креирања примарног новца изабраних
централаних банака“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр.
04-3255 од 6.11.2014.
Александри Бојовић, под називом „Заступљеност пореских ослобођења и олакшица у пореском систему
Републике Србије“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 043290 од 6.11.2014.
Ани Станковић, под називом „Изазови у вођењу монетарне политике у условима кризе“ по одлуци Већа
за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3272 од 6.11.2014.
Маријани Величковић, под називом „Ревизија државног буџета“ по одлуци Већа за мастер студије
Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3273 од 6.11.2014.
Андриани Милошевић, под називом „Значај референтне каматне стопе за реализацију циљева монетарне
политике“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1311 од
6.5.2015.
Марији Тасковић, под називом „Анализа пословних перформанси банака“ по одлуци Већа за мастер
студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2001 од 29.6.2015.
Милици Јовановић, под називом „Анализа суб-стандардних кредита и кредитних деривата као узрочника
савремене финансијске кризе“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-2213 од 9.7.2015.
Мирјани Стошић, под називом „Фискални значај пореза на потрошњу у савременим пореским
системима“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2725
од 24.9.2015.
Милени Стошић, под називом „Перформансе монетарних стратегија“ по одлуци Већа за мастер студије
Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2755 од 24.9.2015.
Милану Тркљи, под називом „Компаративна анализа структуре буџета изабраних земаља“ по одлуци Већа
за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3223 од 29.10.2015.
Јовани Митић, под називом „Независност и транспарентност изабраних централних банака“ по одлуци
Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3227 од 29.10.2015.
Јелени Михајловић, под називом „Сајмови и изложбе као продајно-промотивне тржишне институције у
функцији развоја трговине“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-195 од 23.1.2015.
Марици Петровић, под називом „Карактеристике савременог међународног монетарног система“ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-163 од 23.1.2015.
Марку Станковићу, под називом „Стање и перспективе уразвоја политике заштите потрошача у
Републици Србији“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр.
04-781 од 14.3.2015.
Мили Стаменковић, под називом „Анализа финансијских подстицаја за пољопривреду на територији
града Ниша“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1332
од 6.5.2015.
Марку Лазаревићу, под називом „Робне берзе као високостандардизоване институције и њихов значај за
развој трговине“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 043248од 30.10.2015.
Владимиру Качаревићу, под називом „Утицај референтне каматне стопе на тржишне каматне стопекомпаративна анализа“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу
бр. 04-3841 од 3.11.2016.
Марији Јањић, под називом „Компаративна анализа издатака за здравствену заштиту“ по одлуци Већа за
мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3276 од 3.10.2016.
Дини Карић, под називом „Банкарски система Републике Србије у условима светске финансијске кризе“
по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1947 од 6.6.2016.
Санели Мрдаковић, под називом „Прање новца као претња економској стабилности земље и механизми
спречавања његовог развоја“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у
Нишу бр. 04-203 од 29.1.2016.
Наталији Митић, под називом „Перформансе пореског система земаља БРИКС-а“ по одлуци Већа за
мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-979 од 1.4.2016.
Александри Митић, под називом „Организациона структура банака“ по одлуци Већа за мастер студије
Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-577 од 29.2.2016.
Милошу Илићу, под називом „Регулаторна улога Народне банке Србије у условима светске финансијске
кризе“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-147 од
1.12.2016.
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Ани Павловић, под називом „Компаративна анализа савременог и традиционалног банкарства“ по одлуци
Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-3249 од 3.10.2016.
Милици Павловић, под називом „Обележја пореских система земаља Централноевропског удружења
слободне трговине“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр.
04-2357 од 7.7.2016.
Милошу Радовановићу, под називом „Искуства у примани таргетирања инфлације као монетарне
стратегије“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2029 од
10.10.2017.
Марку Ђорђевићу, под називом „Анализа структуре јавних расхода Републике Србије и компарација са
изабраним земљама“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр.
04-2598 од 30.11.2017.
Тамари Тојаги, под називом „Анализа буџета града Лесковца“ по одлуци Већа за мастер студије
Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-692 од 6.4.2017.
Марини Стојиљковић, под називом „Фискални значај индиректних пореза“ по одлуци Већа за мастер
студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2620од 30.11.2017.
Милени Лозанац, под називом „Узроци смањења издашности царина у фискалном систему Републике
Србије“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1857 од
28.9.2017.
Даници Савић, под називом „Обележја монетарних политика земаља БРИКС-а“ по одлуци Већа за мастер
студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2272 од 2.11.2017.
Ани Станковић, под називом „Кључни инструменти монетарне политике централних банака изабраних
земаља“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1874 од
28.9.2017.
Александру Трифуновићу, под називом „Мобилно банкарство као развојна тенденција у савременом
банкарству“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-690 од
6.4.2017.
Марку Димитрову, под називом „Трговински менаџмент у савладавању тајни берзанске трговине“ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-907 од 12.5.2017.
Драгани Алексић, под називом „Структура пореских система балканских земаља“ по одлуци Већа за
мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2273од 2.11.2017.
Јелени Калајџић, под називом „Добровољни пензијски фондови као институционални инвеститори“ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-903 од 12.5.2017.
Далибору Ћириловићу, под називом „Упоредна анализа пословања банка у земљама југоисточне Европе“
по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-682 од 6.4.2017.
Бранислави Станковић, под називом „Стање и перспективе пензијског система Републике Србије “ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1169 од 7.6.2018.
Кристини Станковић, под називом „Кредитна политика банана-кључни елементи и изазови“ по одлуци
Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2451 од 1.11.2018.
Јелени Спасић, под називом „Перспективе развоја међународног банкарства у посткризном периоду“ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2789 од 29.11.2018.
Ивани Михајловић, под називом „Консолидација и сегментација финансијских тржишта на примеру
САД“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2782 од
29.11.2018.
Александри Ђорђевић, под називом „Импликације примене криптовалута на финансијску стабилност“ по
одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу бр. 04-2787 од 29.11.2018.
Јелени Марковић, под називом „Стратегијско позиционирање трговинских компанија у условима
интернационализације“ по одлуци Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу
бр. 04-2786 од 2911.2018.

Осим менторства и чланства у комисијама за израду и одбрану мастер радова, др Марина
Ђорђевић је била ментор и члан комисија за одбрану више десетина дипломских радова на
основним академским студијама.
ђ) Учешће у комисијама за писање извештаја за избор
наставника и сарадника факултета:


Члан комисије за писање Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за избор
наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Финансије, финансијске институције и
осигурање на Економском факултету, Универзитета у Крагујевцу на основу одлуке Наставно-стручног
већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу бр. 2800/4-3 од 28.10.2015. године
26

6. ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
На основу увида у обимну документацију коју је кандидаткиња др Марина Ђорђевић
приложила у својој пријави, Комисија је констатовала да је кандидаткиња, својим
професионалним и стручним активностима, остварила укупно осам елемената доприноса
академској и широј заједници. Њихов преглед дат је у тексту који следи.
1.




Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:

Испитивач или заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске
студије Економског факултета у Нишу школске 2015/2016. године – одлука ННВ Економског факултета
у Нишу бр. 04-2669 од 24.9.2015. године; школске 2016/2017.године- олука бр. 04-1018 од 1.4.2016.
године; школске 2017/2018.године- олука бр. 04-718 од 10.4.2017. године; школске 2018/2019.годинеолука бр. 04-791 од 26.4.2018. године
Испитивач или заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на докторске
студије Економског факултета у Нишу школске 2014/2015. године – одлука ННВ Економског факултета
у Нишу бр. 04-3309 од 8.11.2014. године; школске 2015/2016.године – одлука бр. 01-3400 од 10.11.2015.
године; школске 2016/2017.године – одлука бр. 04-1019 од 1.4.2016. године; школске 2017/2018.године –
одлука бр. 04-719 од 10.4.2017. године; школске 2018/2019.године – одлука бр. 04-792 од 26.4.2018.
године

2.








Учешће у раду тела факултета и универзитета:

Члан Света Економског факултета у Нишу – одлука ННВ бр. 04 -3366 од 6.11.2015.године
Члан Дисциплинске комисије за студенте Економског факултета у Нишу – одлука декана бр.01-1731 од
24.5.2016. године
Члан Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу – одлука 04-3214 од 30.10.2015. године
Члан Комисије за годишњи попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу –
одлукедекана бр. 01-4031 од 23.12.2015., бр. 01-186 од 5.12.2016., бр. 01-2801 од 14.12.2017., бр. 01-2863
од 3.12.2018. године
Члан Комисије за докторске студије Економског факултета у Нишу – одлука ННВ бр. 04-2002 од
9.10.2017. године
Члан Већа центра за економска истраживања – одлука ННВ бр. 04-2473 од 1.11.2018. године

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и универзитета:
 Члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу,
 Члан тима за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу,
 Члан комисије за упис студената на Економски факултет у Нишу.

4. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство,
професионалне активности намењене као допринос локалној или широј заједници:


Ангажовање на реализацији такмичења у едукативној игри „Монетура“ у организацији Народне банке
Србије, на Економском факултету у Нишу и предвођење студената на финалном такмичењу Економских
факултет из Србије у просторијама Народне банке Србије у Београду 2015., 2016. и 2018.године.

5. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката:



Рецензент радова за часопис ТЕМЕ у издању Универзитета у Нишу, потврда бр. 5/00-72-010/19-003 од
4.4.2019.
Рецензент радова за часопис ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ у издању Економског факултета Универзитета у
Нишу
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Рецензент радова за часопис FACTA UNIVERSITATIS, Series:Economics and Organization у издању
Универзитета у Нишу, потврда бр. 5/00-72-009/19-004 од 4.4.2019.
Рецензент радова за часопис ЕКОНОМИКА у издању Друштва економиста „Економика“ Ниш, потврда
бр. 5/2019 од 4.4.2019. године
Рецензент радова за часопис ЕКОНОМСКИ ХОРИЗОНТИ у издању Економског факултета
Универзитета у Крагујевцу, Захвалница рецензентима рукописа поднетих Уредништву Часописа у 2017.
године,
http://horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2018_2/EH_2018_2_rs_Zahvalnica_recezentima.pdf
Рецензент радова за часопис НОВИ ЕКОНОМИСТ у издању Факултета пословне економије Бјељина,
Универзитета у Источном Сарајеву ( уговор)
Рецензент бројни
х радова за научну конференцију која се одржава поводом Дана Економског факултета и научни скуп
Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе на Економском факултету у Нишу;
Рецензент монографије „Испуњавање пореских обавеза“, аутора Марине Димитријевић, Правни факултет
Ниш, 2017.,Центар за публикације, ISBN 978-86-7148-230-1, (по решењу декана Правног факултета
Универзитета у Нишу број 01-2954 од 27.12.2016. године)









6. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних
стручних и научних конференција и скупова:



Учешће у организацији и председавању Научним скупом поводом Дана Економског факултета (49th
International Scientific Conference, Faculty of Economics Niš: The Priority Directions of National Economy
Development), октобра 2016. године, http://isc2016.ekonomskifakultet.rs/dl/Program.pdf



Учешће у организацији и председавању Научним скупом поводом Дана Економског факултета
(International Scientific Conference, Faculty of Economics Niš: Quantitative and Qualitative Analysis
in Economics), октобра 2018. године, http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/dl/Program.pdf

7. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација:




Члан Научног друштва економиста Србије
Члан Савета родитеља Предшколске установе „Вукица Митровић“ у Лесковцу, 2015-2018. год.
Члан Управног одбора Предшколске установе „Вукица Митровић“ у Лесковцу, 2017/2018.
године

8. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу универзитета као заједнице учења:
 Учешће, као истраживач, на пројектима:
- Научни пројекти националног карактера - пројекти ресорних министарстава Владе Републике Србије (два
пројекта)
- Интерни пројекти Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу (четири
пројекта)
- Међународни пројекти чији је носилац ЕУ (један пројекат)
 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. (цертификат)

7. НАСТАВНО - ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ
Наставно-педагошка активност кандидаткиње др Марина Ђорђевић односи се на њен
досадашњи рад у обављању наставних и испитних активности, најпре као асистентаприправника, затим асистента, а потом као доцента и ванредног професора на Економском
факултету Универзитета у Нишу. Рад са студентима на основним, мастер и докторским
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академским студијама односи се на извођење наставе, обављање испита и пружање
консултација студентима у циљу лакшег савлађивања градива. Наставно-педагошка активност
кандидаткиње огледа се и кроз њено ангажовање у изради дипломских и завршних радова
студената, као и у едукацији кандидата у вези теоријско-методолошких упутстава приликом
израде магистарских теза, мастер радова и докторских дисертација.
Према акредитованом програму др Марина Ђорђевић је распоређена за извођење наставе
и испита на предметима: Монетарна економија и Јавне финансије (основне академске студије)
и Монетарни и фискални менаџмент (на мастер студијама).
Др Марина Ђорђевић је остварила високе просечне оцене у студентској евалуацији
педагошког и наставног рада. Коректан и одговоран однос према студентима и колегама, као и
савесно испуњавање радних обавеза, указују на то да кандидаткиња поседује неопходно
искуство и способност за наставни и педагошки рад.
8. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ
Анализом научно-истраживачке и наставно-педагошке активности, као и елемената
доприноса академској и широј друштвеној заједници пријављене кандидаткиње на конкурс
Економског факултета у Нишу за избор једног наставника у звање ванредни професор или
редовни професор за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети:
Монетарна економија, Јавне финансије и Монетарни и фискални менаџмент) на Економском
факултету у Нишу, Комисија је дошла до следећих закључака:
Др Марина Ђорђевић има вишегодишње педагошко искуство стечено радом на свим
нивоима студија на Економском факултету у Нишу. У својој досадашњој академској каријери
прошла је кроз сва звања од асистента приправника, преко асистента, доцента, до ванредног
професора. Тако је на прави начин стицала потребна знања и формирала се као наставник,
научни радник и истраживач.
Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада Комисија констатује да др
Марина Ђорђевић 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
Научна монографија националног значаја (М42)
Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)
Рад у националном часопису међународног значја (М24)
Рад у водећем часопису националног значаја (М51)
Рад у часопису националног значаја (М52)
Рад у тематском зборнику националног значаја (М45)
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (М33)
Рад саопштен на скупу националногзначаја штампан у целини (М63)

Број радова
1
1
4
5
3
5
9
8

Увидом у објављене радове Комисија констатује да је др Марина Ђорђевић 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 37 научних радова у
међународним и домаћим научним часописима и зборницима радова са научних конференција
и интерних пројеката.
Наставно-педагошка активност др Марине Ђорђевић огледа се у савесном и успешном
извођењу наставе на основним академским и мастер студијама на Економском факултету у
Нишу, као и коректном обављању свих наставних обавеза.
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У овом изборном периоду др Марина Ђорђевић остварила је и допринос развоју научнонаставног подмлатка и то као ментор у изради пет докторских дисертација, члан комисије
једног докторандског колоквијума, члан шест комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације, ментор у изради двадесет три мастер рада и члан четрдесет шест комисија за
оцену и одбрану мастер радова. Такође, била је и члан комисије за писање извештаја за избор
наставника.
Увидом у документацију Комисија констатује да је др Марина Ђорђевић остварила
значајан професионални и стручни допринос академској и широј друштвеној заједници и то у
осам елемената прописаних Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета
у Нишу.
9. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Имајући у виду укупни научно-истраживачки, стручни и педагошки рад кандидаткиње,
као и елементе дорпиноса академској и широј заједници, Комисија констатује да је др Марина
Ђорђевић, 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 Марину Ђорђевић изабере у звање редовни професор за ужу научну област Финансије,
банкарство и осигурање (предмети: Монетарна економија, Јавне финансије и Монетарни и
фискални менаџмент) на Економском факултету Универзитета у Нишу.

У Нишу и Београду, маја 2019. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1.__________________________________
Др Јадранка Ђуровић Тодоровић, редовни
професор Економског факултета у Нишу,
Универзитета у Нишу
2.___________________________________
Др Александар Живковић, редовни професор
Економског факултета у Београду,
Универзитета у Београду

3.___________________________________
Др Срђан Маринковић, редовни професор
Економског факултета у Нишу,
Универзитета у Нишу
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