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КАТЕДРИ ЗА НАЦИОНАЛНУ ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ ЕКОНОМСКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

 

Одлуком Изборног већа Економског факултета Универзитета у Нишу број 04-1687 од 

04.07.2019. године, именовани смо за чланове Комисије за писање извештаја о пријављеним 

кандидатима на конкурс за избор сарадника у настави за ужу научну област Привредни развој и 

економска политика на Економском факултету у Нишу.  

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

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

подносимо следећи  

 

  

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс, објављен у дневном листу „Народне новине”, 15. августа 2019. 

године, за избор сарадника у настави за ужу научну област Привредни развој и економска 

политика пријавио се један кандидат – Ивана Илић, студент мастер академских студија. 

Комисија је констатовала да је Ивана Илић, 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  

 

 

Ивана Илић је рођена 14.04.1989. године у Нишу. Основну и средњу школу (гимназију) 

завршила је у Нишу као ђак генерације и носилац Вукове дипломе. Основне академске студије на 

Економском факултету Универзитета у Нишу уписала је 2008. године, исте завршила 2012. године 

са просечном оценом 9,38 и стекла звање дипломирани економиста. Тренутно је студент мастер 

академских студија на Економском факултету Универзитета у Нишу које је уписала 2018. године 

на смеру Менаџмент у туризму. 

У току основних академских студија била је стипендиста Министарства омладине и спорта 

Републике Србије (Фонд за младе таленте). Била је учесник пројекта „Маркетинг концепт“ током 

2011. године чији je носилац студенска организација АIESEC Ниш и добитник је захвалнице за 

учешће. Исте године учествовала је на семинару „Франшизинг - кључ успеха у кризним 

временима“ у организацији студентске асоцијације Економског факултета, Привредне коморе 

Србије и Регионалне привредне коморе Ниша. Школске 2011/2012. године обавила је две стручне 

праксе, од тога једну у маркетиншкој агенцији AdverCity, а другу у компанији Нинет. Из предмета 

из уже научне области Привредни развој и економска политика током основних академских 

студија остварила је следеће оцене: Аграрни менаџмент – 10, Економика индустрије – 10, 

Трговински менаџмент – 10 и Национална економија – 9. Поседује европску лиценцу о 

сертификованом знању коришћења компијутера ECDL certificate (CS 040095).  

Претходних година учествовала је на бројним семинарима, домаћим и међународним 

конференцијама, курсевима, форумима, истраживачким камповима и саветовањима, међу којима 

се издвајају следећи: VII семинар студената ФПН-а „Западни Балкан након проширења 2013", 

Центар за друштвени дијалог и регионалне иницијативе (октобар, 2013.); Семинар о женском 
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предузетништву, Студенски парламент Економског факултета у Нишу, (новембар, 2013.); I 

Интернационална конференција студената економије „Улога маркетинга у туризму” Студенски 

парламент Економског факултета у Нишу (децембар, 2013.); Међународна конференција The 

Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world EBEEC 2014, Eastern 

Macedonia and Thrace Institute of Technology, Department of Accountancy and Finance, Greece, 

University of Nis, Faculty of Economics, Serbia (мај, 2014.); XIX научни скуп Регионални развој и 

демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет у Нишу, Универзитет у 

Нишу (јун, 2014.); Курс RTDI Evaluation training, Институт Михајло Пупин (октобар, 2014.); 

Међународна конференција: Јахорински пословни дани – Туризам у функцији економског развоја, 

Економски факултет Пале (фебруар, 2015.); II форум младих економиста – Перспективе младих 

данас – од изазова до резултата, Студенска асоцијација НОВА (март, 2015.); XX научни скуп 

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет у 

Нишу, Универзитет у Нишу (јун, 2015.); III форум младих економиста – Положај младих у 

савременој економији и изазови при запошљавању, Студенска асоцијација НОВА (март, 2016.); 

Међународна конференција: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed 

world EBEEC 2016, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Department of Accounting 

and Finance, Greece, University of Split, Faculty of Economics, Croatia (мај, 2016.); II међународна 

научно пословна конференција: Лидерство и контрола - Интегрисана политика истраживања и 

иновација – LIMEN 2016, Удружење економиста и менаџера Балкана (UDEKOM Balkan) 

(децембар, 2016.); IX интернационални камп – ŠPIC 2017, Виша струковна школа, Економска 

школа Мурска собота, Словенија (мaj, 2017.); II међународна научна конференција: Туризам у 

функцији развоја Републике Србије, Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка бања, 

Универзитет у Крагујевцу (јун, 2017); XXII научни скуп Регионални развој и демографски токови 

земаља Југоисточне Европе, Економски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу (јун, 2017); II 

нишко саветовање младих економиста Србије са фокусом на нове технологије и трансфер знања, 

Друштво економиста Ниш (октобар, 2017.); III међународна научно пословна конференција: 

Лидерство и контрола - Интегрисана политика истраживања и иновација – LIMEN 2017, 

Удружење економиста и менаџера Балкана (UDEKOM Balkan) (децембар, 2017.).  

Аутор је и коаутор 34 научна рада који су публиковани у научним часописима и 

зборницима радова. Kао млади истраживач била je ангажована на пројекту „Унапређење 

конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских 

интеграција Србије“ у периоду од 2014. до 2018. године, који финансира Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије. У својству сарадника у настави ван радног односа 

била је ангажована на Економском факултету у Нишу у извођењу часова вежби из предмета 

Аграрни менаџмент и Менаџмент у туризму током школских година 2014/2015., 2015/2016., 

2016/2017., 2017/2018. и 2018/2019. Просечна оцена добијена од стране студената за извођење 

часова вежби из наведених предмета за школску 2015/2016. годину је 4,79, 2016/2017. годину 4,91 

док је за 2017/2018. годину 4,92. Током извођења часова вежби из предмета Менаџмент у туризму 

организовала је више година за редом студенте за посету Сајму туризма, хотелу My Place и 

туристичкој агенцији Аеротурс. 

Такође, учествовала је у организацији неколико година за редом научног скупа 

„Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе“ и међународне 

конференције поводом Дана факултета. Од стране Друштва економиста Ниша 2016. године била је 

укључена у организовање Првог нишког саветовања младих економиста Ниша и округлог стола на 

тему „Предузетништво, раст конкурентности и развој југоисточне Србије“. Поред овога, током 

2017. године у оквиру активности Већа научног семинара Економског факултета у Нишу 

ангажована је у организацији округлог стола на тему „Туристички производи јужне и источне 

Србије“. Исте године, била је укључена у представљању Економског факултета у Нишу на Сајму 

образовања у Официрском дому који је организовао град Ниш и Национална служба за 

запошљавање. 
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Члан је Студенске асоцијације Економског факултета у Нишу, студенске организације 

АIESEC Ниш и Друштва економиста Ниша. У оквиру Друштва економиста Ниша има функцију 

оверивача записника са седница. Говори енглески и немачки језик. 
 

 

  

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА  

 

Резултате научно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње Иване Илић чине 34 

научна рада публикована у научним часописима и зборницима радова:  

 

1. Eraković, E., Ilić, I., Milojić, M. (2013) Primena CRM sistema radi povećanja kvaliteta poslovanja 

preduzeća – XVI Međunarodna konferencija-Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Istraživački centar 

DQM, Prijevor, Beograd 149-153. ISBN: 978-86-86355-14-0 (M33) 

2. Eraković,Е., Ilić, I., Milojić, M. (2013) The global economic crisis on the health sector in Serbia 

International Scientific Conference: The Global Economic Crisis and the future of European integration, 

249-261, UDC 338.124.4:614.2 (497.11) University of Niš, Faculty of Economics, Niš, ISBN: 978-86-

61-39-085-2 (M33) 

3. Eraković, E., Ilić, I., Milojić, M. (2013) Finansijska kriza – prepreka proširenju Evropske Unije? 

VII seminar studenata FPN-a, Zapadni Balkan nakon proširenja 2013, Fakultet političkih nauka Beograd, 

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, Kopaonik 

4. Jovanović, S., Ilić, I. (2014) Značaj razvoja zdravstvenog turizma za unapređenje kvaliteta života, 

XVII Međunarodna konferencija-Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Istraživački centar DQM 

Prijevor, Beograd, 235-240. ISBN:978-86-86355-16-4 (M33) 

5. Jovanović, S., Ilić, I. (2014) Analiza strateških opredeljenja poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije 

i Evropske unije, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope,565-574, UDK 

338:43(497.11+4-672EU), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN: 978-86-6139-092-0 (M63) 

6. Mladenović, J., Kostić, Z., Ilić, I. (2014) Posledice svetske ekonomske krize na konkurentnost 

zemalja bivše Jugoslavije, Ekonomija i kriza – Treba li nam novi odgovor, Ekonomski fakultet Pale, 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Višegrad 447-457.ISBN 978-99976-610-1-2 (M63) 

7. Kostić, Z., Ilić, I., Mladenović, J. (2014) Uticaj evropskih integracija na spoljnotrgovinsku razmenu 

Srbije, Stanje i perspektive ekonomsko – finansijskih odnosa Srbije sa inostranstvom, Ekonomski fakultet 

u Kragujevcu, Ekonomski fakultet u Beogradu, Naučno društvo ekonomista Srbije, Kragujevac 221-235, 

ISBN:978-86-403-1384-1 (M45) 

8. Ilić, I., Mladenović, J., Kostić, Z. (2015) Ljudski resursi kao generator ekonomskog razvoja, 

Naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni dani – Turizam u funkciji 

ekonomskog razvoja, Ekonomski fakultet Pale, Jahorina, 403-410, ISSN:2303-6168 (М33) 

9. Kostić, Z., Mladenović, J., Ilić, I. (2015) Globalni trendovi održive industrijske politike Evropske 

unije, Nacionalna ekonomija u uslovima savremene globalizacije, Ekonomski fakultet Pale, Višegrad 

(M63) 

10.  Jovanović, S., Ilić, I. (2015) Ekonomski efekti i perspektive razvoja turizma zemalja Zapadnog 

Balkana, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 163-174. UDK 

338:48:33(497), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN:978-86-6139-104-0 (M63) 

11. Đekić, S., Jovanović, S., Ilić, I. (2015) Impact of changes in ownership structure on the quality of 

services in SPA tourisam in Serbia, 6thInternacional conference Life cycle engineering and management, 

Research Center of Dependability and Quality Management DQM, Prijevor, 118-124. ISBN:978-86-

86355-19-5 (M33) 

12. Jovanović, S., Ilić, I., Vučić, V.(2015) Analiza uticaja poljoprivrede na kvalitet životne sredine 

prema EPI metodologiji, XVIIIMeđunarodna konferencija IDQM - Upravljanje kvalitetom i 
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pouzdanošću, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, Prijevor172-

178.ISBN:978-86-86355-18-8 (M33) 

13. Jovanović, S., Janković – Milić, V., Ilić, I. (2015) Health and hygiene importance for the 

improvement of tourism sector competitiveness in Serbia and the countries in the South East Europe, 

Procedia – Economics and Finance by Elsevier, Vol:19, 373-382. ISSN:2212-5671, doi: 10.1016/S2212-

5671(15)00038-6 (М24) 

14. Jovanović, S., Đekić, S., Ilić, I. (2015) Analysis of cultural resources of SouthEast European 

countries as a factor of tourism competitiveness, Economic themes, Faculty of Economics, Niš Vol:53 

(2), 230-246. ISSN 2217-3668, DOI: 10.1515/ethemes-2015-0013 (M51) 

15. Ilić, I., Hafner, P. (2015) Environmental aspects of the process of globalization – negative 

implications and crisis Facta Universitatis Series: Economics And Organization, Vol:12(2), 109-120. 

UDC 502:055.44, University of Niš, ISSN 0354-4699 (M51) 

16. Kostadinović, I., Kostić, Z., Ilić, I. (2015) Competitiveness and developmental trends of the new 

industrial policy of the Republic of Serbia, Facta Universitatis Series: Economics And Organization, 

Vol:12(2), 129-142. UDC 338.45.01(497.11) University of Niš, ISSN 0354-4699 (M51) 

17. Kostadinović, I., Ilić, I., Kostić, Z. (2015) Clusters – a specific form of connecting business entities 

in order to improve the market position, Hyperion Economic Journal, Vol: 3(3), 46-54. ISSN 2343-7995 

(М51) 

18. Đekić, S., Ilić, I. (2015) Sustainable agriculture and rural development in current and future EU 

member states, in B. Krstićand  Z. Paszek(eds.)  The determinants of competitiveness, Improving the 

Effciency and Competitivess of Enterprises and National Economies – problems, factors, determinants, 

strategies and solutions, 47-60, UDC 502.131.1:338.43(4-672EU) University of Niš, Faculty of 

Economics, Andrezej Frycz Modrezewski Krakow University, ISBN: 978-86-6139-113-2 (M14) 

19. Jovanović, S., Ilić, I. (2016) Infrastructure as important determinant of tourism  development in the 

countries of Southeast Europe, Ecoforum Journal, Vol:5(1), 288-294. ISSN: 2344 – 2174 (М51) 

20. Kostić, Z., Ilić, I., Mladenović, J. (2016) Konsekvence procesa globalizacije na ekološke 

performanse i privredni razvoj, Međunarodna konferencija, Globalisation challenges and the 

socialeconomic environment of the EU, Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto, 

Faculty of Business, Management and Informatics Novo mesto, Novo mesto 267-275, ISBN 978-961-

6770-35-4 (М33) 

21. Mladenović, J., Ilić, I., Kostić Z., (2016) Modeling the unemployment rate at the EU level by using 

Box-Jenkins methodology, EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern 

Europe Countries in the changed world EBEEC 2016, KnE Social Sciences, 1-13 DOI 

10.18502/kss.v1i2.643 (М33) 

22. Ilić, I. (2016) Analysis of consumption of organic products in Nišava district, Ekonomika, Vol:62 

(2), 167-178. ISSN 0350-137X, doi:10.5937/ekonomika16021671 (M52) 

23.  Jovanović,S., Ilić, I. (2016) Trendovi i perspektive razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u 

svetu i Srbiji, XIX Međunarodna konferencija IDQM - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 

Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, Prijevor 464-470, ISBN:978-86-

86355-31-7 (М33) 

24. Ilić, I., Jovanović, S., Janković – Milić, V. (2016) Forecasting corn production in Serbia using 

ARIMA model, Economics of Agriculture 4/2016, 1141-1156. UDC 338.43:63 ISSN 0352-3462 (М24) 

25. Ilić, I., Kostić, Z., Mladenović, J. (2016) Struktura troškova tokom životnog ciklusa proizvoda u 

funkciji održive proizvodnje, Ekonomski vidici, 4/2016, 319-331. ISSN 0354-9135 UDK-33 

COBISS.SR-ID 116154887 (М53) 

26. Ilić, I., Jovanović, S., Janković - Milić, V. (2016) Analiza ljudskih resursa u funkciji povećanja 

konkurentske prednosti sektora turizma evropskih zemalja, Second international scientific-business 

conference LIMEN 2016 - Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, 

1.Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; 2. Faculty of Engineering 

Management - Belgrade, Serbia; 3. Modern Business School - Belgrade, Serbia; 4. Faculty of Business 
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and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia; 5. Faculty of Business Management and Informatics - 

Novo Mesto, Slovenia; 6. Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; 7. BAS Institute of 

Management, Bitola, Macedonia, 43-50 ISBN 978-86-80194-05-9  COBISS.SR-ID 229459724  (M33) 

27. Jovanović, S., Ilić, I. (2017) The most important goals of sustainable development and 

environmental policy in the European union and the Western Balkan countries, Ecoforum Journal, 

[Volume 6, Issue 1(10), 2017] (М51)  

28. Ilić, I., Krstić, B., Jovanović, S. (2017), Environmental performances of agriculture in the European 

Union countrie, Economics of Agriculture, Vol (64) 1, 41-55, ISSN 0352-3462 (М24)  

29. Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Turistička infrastruktura kao determinanta konkurentnosti turizma 

Republike Srbije, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 353-360. UDK 

339:137.2:338.48(497.11), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN: 978-86-6139-140-8 

(M63) 

30. Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Directions of development of SPA tourism and hotel industry in 

Republic of Serbia, in B. Krstić Enhancing micro and macro competitiveness – possibilities and 

limitations, 59-77, UDC 338.48-6:615.8(497.11) University of Niš, Faculty of Economics,ISBN: 978-86-

6139-138-5 (M14) 

31. Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Regional features of tourism and hotel industry in the Republic of 

Serbia, in Cvijanović D. et al. Tourism in function of development of the Republic of Serbia Тourism 

product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries, 538-

555, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, ISBN 978-

86-89949-21-6 (M14) 

32. Ilić, I., Jovanović, S. (2017) Finansiranje Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije – bitne 

odlike, Third international scientific-business conference LIMEN 2017 - Leadership & Management: 

Integrated Politics of Research and Innovations, 1.Association of Economists and Managers of the 

Balkans, Belgrade, Serbia; 2. Faculty of Engineering Management - Belgrade, Serbia; 3. Modern 

Business School - Belgrade, Serbia; 4. Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, 

Slovenia; 5. Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia; 6. Business 

Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; 7. BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia, 

762-769, ISBN 978-86-80194-09-7, COBISS.SR-ID 256917772 (M33) 

33.  Vučić, V., Ilić, I. (2017) Uticaj emigracionih tokova na konkurentnost privrede Republike Srbije, 

Društveno – političke I ekonomske implikacije procesa migraciija, 363-372, Univerzitet “Union – Nikola 

Tesla” Beograd, Fakultet za pravo, bezbednost I menadžment “Konstantin Veliki”, Niš, ISBN:978-86-

6113-047-2 (M33) 

34. Ilić, I., Nikolić A., (2018) Implications of modern technology development for the tourism sector of 

the Republic of Serbia, Ekonomika, Vol 64(1), 37-52, ISSN 0350-137X, 

https://ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2018/Ekonomika-1-2018.pdf (M52) 

 

На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да они могу да се 

окарактеришу као ближе релевантни научној области за коју је расписан конкурс. Тако, 

кандидаткиња у својим радовима успешно презентира актуелне концепте из области аграрне 

економије, руралног развоја, туризма, одрживог развоја и политике регионалног развоја.  

Бавећи се анализом развоја сектора пољопривреде у Србији и Европској унији, 

кандидаткиња у радовима „Анализа стратешких опредељења пољопривреде и руралног развоја 

Србије и Европске уније“ и „Финансирање Заједничке пољопривредне политике Европске уније – 

битне одлике” истиче нека реформска решења и измене које се предлажу у области пољопривреде 

и руралног развоја у Европској унији и Србији, као и изворе финансирања и структуру издвајања 

за развој овог сектора.  

Кандидаткиња истражује и улогу пољопривреде у заштити животне средине, где се 

истиче важна функција пољопривреде и значај концепта одрживе пољопривреде и руралног 

развоја за очување природне средине и њеног квалитета и за будуће генерације. У радовима 
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„Sustainable agriculture and rural development in current and future EU member states“ и 

„Environmental performances of agriculture in the European Union countries“ кандидаткиња анализира 

еколошке перформансе пољопривреде и разлоге за укључивање еколошких циљева у Заједничку 

аграрну политику Европске уније.  

У оквиру теме везане за сектор туризма, кандидаткиња анализира перспективе развоја 

туризма земаља Западног Балкана, факторе за унапређење конкурентности туристичког система, 

регионалне карактеристике туризма и хотелијерства у Србији, као и утицај савремених 

технологија на развој сектора туризма.  

 Запажено активно учешће кандидаткиње на конференцијама и научним скуповима говори 

о њеном континуираном ангажовању у научном и стручном усавршавању. На тај начин се 

потврђује њено опредељење за усавршавање у области аграрне економије, руралног развоја, 

туризма, привредног развоја. 

У својству сарадника у настави ван радног односа, кандидаткиња је била ангажована на 

Економском факултету у Нишу у извођењу часова вежби из предмета Аграрни менаџмент и 

Менаџмент у туризму током школске 2014/2015., 2015/2016., 2016/2017., 2017/2018. и 2018/2019. 

године. Извођење вежби из наведених предмета јасно указује на педагошко искуство 

кандидаткиње у оквиру предмета из уже научне области Привредни развој и економска политика.  

Просечна оцена добијена од стране студената за извођење часова вежби из наведених 

предмета за школску 2015/2016. годину је 4,79, 2016/2017. годину 4,91 док је за 2017/2018. годину 

4,92. Високе оцене од стране студената резултат су ангажовања у припреми и извођењу вежби као 

и консултацијама и континуираном праћењу рада студената у циљу лакшег савлађивања градива. 

Њена посвећеност у раду са студентима огледа се и у организовању посета Сајму туризма у Нишу, 

хотелу My Place и туристичкој агенцији Аеротурс. 

О ангажовању кандидаткиње и раду са студентима говори и њено активно учешће на 

већем броју форума и студентских конференција. Овде се посебно истиче њено ангажовање у 

оквиру: VII семинара студената ФПН-а „Западни Балкан након проширења 2013", Центар за 

друштвени дијалог и регионалне иницијативе; Семинара о женском предузетништву, Студенски 

парламент Економског факултета у Нишу;  I Интернационалне конфереције студената економије 

„Улога маркетинга у туризму”  Студенски парламент Економског факултета у Нишу; Курса RTDI 

Evaluation training, Институт Михајло Пупин; II форума младих економиста – Перспективе младих 

данас – од изазова до резултата, Студенска асоцијација НОВА; III форума младих економиста – 

Положај младих у савременој економији и изазови при запошљавању, Студенска асоцијација 

НОВА; IX интернационалног кампа – ŠPIC 2017, Виша струковна школа, Економска школа 

Мурска собота, Словенија; II нишког саветовања младих економиста Србије са фокусом на нове 

технологије и трансфер знања, Друштво економиста Ниш.  

У склопу учешћа у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем 

компетенција у процесу европских интеграција Србије“ у периоду од 2014. до 2018. године, 

кандидаткиња је објавила већи број радова који су резултати рада на пројекту, а односе се на 

проблематику конкурентности у области пољопривреде и туризма.  

 Током ангажовања на Економском факултету, као сарадника ван радног односа, 

кандидаткиња је активно учествовала у организацији научног скупа „Регионални развој и 

демографски токови земаља Југоисточне Европе“ и међународне научне конференције поводом 

Дана факултета. Поред овога, током 2017. године у оквиру активности Већа научног семинара 

Економског факултета у Нишу ангажована је у организацији округлог стола на тему „Туристички 

производ јужне и источне Србије“. Исте године, била је укључена у представљању Економског 

факултета у Нишу на Сајму образовања у Официрском дому који је организовао град Ниш и 

Национална служба за запошљавање. 
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3. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

Анализом научног и стручног рада, наставно-педагошке активности, као и испуњености 

других услова за рад пријављене кандидаткиње на конкурс Економског факултета у Нишу за избор 

сарадника у настави за ужу научну област Привредни развој и економска политика, Комисија је 

дошла до следећих закључака. 

Кандидаткиња је студије првог степена завршила са просечном оценом најмање осам (8,00), 

односно, основне студије завршила је са просечном оценом 9,38. Из групе предмета у оквиру уже 

научне области Привредни развој и економска политика (Аграрни менаџмент, Економика 

индустрије, Трговински менаџмент, Национална економија) кандидаткиња је остварила просечну 

оцену 9,75. 

 Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада, Комисија констатује да је Ивана 

Илић објавила већи број научних радова из уже научне области Привредни развој и економска 

политика у часописима и на међународним и домаћим научним скуповима и конференцијама, 

чиме се потврђује њен смисао за наставни рад. 

Кандидаткиња има вишегодишње педагошко искуство стечено извођењем часова вежби из 

предмета из уже научне области Привредни развој и економска политика на Економском 

факултету у Нишу. 

Увидом у документацију, Комисија констатује да кандидаткиња има већи број осталих 

активности у оквиру предмета из уже научне области за коју се бира: учешће у пројекту, 

истраживачким форумима, курсевима, саветовањима, ангажовање у организацији научних 

скупова, округлог стола, чланство у студентским и стручним организацијама. 

 

4. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

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

Комисија констатује да је Ивана Илић, студент мастер академских студија, испунила све услове 

предвиђене Законом о високом образовању за избор сарадника у настави за ужу научну област 

Привредни развој и економска политика на Економском факултету у Нишу.  

Стога, Комисија са задовољством предлаже Катедри за националну економију и финансије 

и Изборном већу Економског факултета у Нишу да Ивану Илић изабере за сарадника у настави за 

ужу научну област Привредни развој и економска политика на Економском факултету 

Универзитета у Нишу. 

 

У Нишу, 4. септембра 2019. године      ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

          1.__________________________________    

Др Соња Јовановић, редовни професор  

Економског факултета Универзитета у Нишу 

 

 

           2.___________________________________ 

Др Живорад Глигоријевић, редовни професор    

Економског факултета Универзитета у Нишу 

 

 

           3.___________________________________ 

  Др Марија Петровић Ранђеловић, ванредни професор  

Економског факултета Универзитета у Нишу 


