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НАУЧНО-СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ   

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

 

Одлуком Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу НСВ 

број 8/18-01-007/19-017 од 16.10.2019. године, именовани смо за чланове Комисије за писање извештаја о 

пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу 

научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија и Економска 

политика) на Економском факултету у Нишу.  

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  

 

И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 

 

На расписани конкурс, објављен у днeвном листу „Народне новине“ од 01. октобра 2019. године, 

за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Привредни развој и 

економска политика (предмети: Национална економија и Економска политика), пријавио се један 

кандидат - др Марија Петровић-Ранђеловић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.  

У складу са законским и статутарним условима, др Марија Петровић-Ранђеловић је уз пријаву на 

конкурс доставила и сва конкурсом предвиђена документа: 1) биографију и податке о професионалној 

каријери, 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора економских наука, 3) 

списак објављених научних и стручних радова, и фотокопије радова објављених након избора у звање 

ванредни професор, 4) податке о учешћу у научним пројектима, 5) податке о оствареним резултатима у 

развоју научно-наставног подмлатка, уз приложене фотокопије Одлука о учешћу у Комисијама, 6) податке 

и одговарајуће доказе о елементима доприноса академској и широј заједници, 7) потписан образац о 

испуњавању услова за избор у звање наставника. Комисија је констатовала да су се стекли сви услови за 

преглед и оцену поднетих докумената.  

 

I  БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

 

Др Марија Петровић-Ранђеловић је рођена у Нишу 2. августа 1976. године. Основну и средњу 

школу, Гимназију „Светозар Марковић“, завршила је у Нишу са најбољим оценама. По завршетку средње 

школе, школске 1995/1996. године, уписала је Економски факултет Универзитета у Нишу као редован 

студент. Основне студије је завршила фебруара 2000. године са просечном оценом 9,19. Дипломски рад из 

предмета Финансијска теорија и политика, на тему „Економска дејства опорезивања“, одбранила је 27. 

марта 2000. године оценом 10, пред комисијом у саставу (1) др Борко Крстић (председник комисије), (2) др 

Миодраг Јовановић (ментор) и (3) др Живорад Глигоријевић (члан).  

Последипломске студије, магистарски курс Теорија и политика привредног развоја, уписала је на 

Економском факултету Униврзитета у Београду школске 2000/2001. године и исте завршила јуна 2002. 

године, положивши све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 9,5. 

Академски назив магистра економских наука стекла је 31. марта 2005. године на Економском факултету у 

Београду, одбранивши магистарску тезу под називом „Стране директне инвестиције као фактор 



2 

 

привредног развоја“ пред комисијом у саставу: (1) др Стеван Деветаковић (председник комисије), (2) др 

Предраг Јовановић Гавриловић (ментор) и (3) др Зоран Аранђеловић (члан). Наставно-научно веће 

Економског факултета у Нишу, на својој седници одржаној 27. децембра 2007. године, одобрило јој је 

израду докторске дисертације под називом „Утицај страних директних инвестиција на еколошку 

компоненту одрживог развоја“. Докторску дисертацију, пред комисијом у саставу (1) др Живорад 

Глигоријевић (председник комисије), (2) др Зоран Аранђеловић (ментор) и (3) др Предраг Јовановић 

Гавриловић (члан), одбранила је 14. новембра 2009. године и промовисана у научни степен доктора 

економских наука. 

Радни однос на Економском факултету у Нишу заснива 1. септембра 2000. године, када је 

примљена у звање асистента-приправника и распоређена на предмет Економика Југославије (сада 

Национална економија). Од школске 2001/2002. године распоређена је и на предмет Економска политика. 

У звање асистента за ужу научну област Привредни развој, регионална економија изабрана је 29. септембра 

2005. године и реизабрана у исто звање, за ужу научну област Привредни развој и економска политика, 24. 

септембра 2009. године. Након одбране докторске дисертације, а по одлуци Научно-стручног већа за 

друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу НСВ број 8/18-01-002/10-005 од 29. марта 2010. 

године, изабрана је у звање доцент за ужу научну област Привредни развој и економска политика. 

Одлуком Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу, НСВ број 8/18-

01-002/15-005 од 18. марта 2015. године, др Марија Петровић-Ранђеловић изабрана је у звање ванредни 

професор за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија 

и Економска полика) на Економском факултету у Нишу. 

Предмети на којима је распоређена утицали су на њен избор области истраживања, примарно 

везани за макроекономске проблеме. Према актуелном наставном плану и програму, др Марија Петровић-

Ранђеловић распоређена је да изводи наставу на основним академским, дипломским академским (мастер) 

и докторским академским студијама на Економском факултету у Нишу. На основним академским 

студијама распоређена је да, као наставник, изводи часове предавања и вежби из предмета Национална 

економија и Економска политика. У школској 2007/2008. години била је ангажована за извођење вежби, 

док је у школској 2012/2013. години изводила наставу из предмета Регионална економија на дипломским 

академским (мастер) студијама. Од школске 2013/2014. године изводи наставу на дипломским академским 

(мастер) студијама из предмета Економија одрживог развоја и наставу на докторским академским 

студијама из предмета Стратегије друштвено-економског развоја (од школске 2016/2017. године 

Стратегије привредног развоја).  

У оквиру досадашње научно-истраживачке активности, др Марија Петровић-Ранђеловић објавила 

је једну самосталну и две коауторске монографије националног значаја, две монографске студије и 162 

рада саопштена на научним скуповима међународног и националног карактера и објављена у зборницима 

радова, научно-стручним часописима националног и међународног значаја, тематским зборницима или 

колективним монографијама међународног и националног значаја. Научно-истраживачки рад оствариван 

је и кроз учешће у пројектима које је финансирала Влада Републике Србије, надлежно министарство 

Владе Републике Србије и Економски факултет Универзитета у Нишу.  

Поред учешћа на бројним домаћим и међународним научним скуповима, др Марија Петровић-

Ранђеловић се професионално усавршавала и кроз учешће на радионицама у иностранству. Учествовала је 

на две радионице у организацији FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des 

Entreprises) из Француске у оквиру RESEGE (South East European Network for Management Education) 

програма. У периоду од 4. до 8. априла 2005. године била је учесник радионице на тему Комуникациона 

ситуација као педагошко средство менаџмент курса (The Communication Situation as a Pedagogical Tool to 

Teach Management Course), одржаној у Кишињеву, Молдавија. Као учесник радионице на тему 

Финансирање међународне трговине и финансирање раста компанија (International Trade Finance and 

Financing the Companies Growth), у периоду од 13. до 17. јуна 2005. године боравила је у Темишвару, 

Румунија.  

У оквиру досадашње наставно-педагошке активности, на пољу развоја научно-наставног 

подмлатка, др Марија Петровић-Ранђеловић била је ментор у једној Комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације, ментор у једној Комисији за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације (дисертације у поступку израде) и учествовала је у раду једне Комисије за оцену и одбрану 

докторске дисертације. У улози ментора учествовала је у раду једанаест комисија за оцену и одбрану 

мастер радова (седам након избора у звање ванредни професор), а у улози члана, учествовала је у раду 

двадесет шест комисија за оцену и одбрану мастер радова (осамнаест након избора у звање ванредни 
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професор). Поред тога, кроз менторски рад и чланство у комисијама учествовала је у изради и одбрани 

више дипломских и завршних радова на Економском факултету у Нишу. 

Др Марија Петровић-Ранђеловић била је члан Комисије за писање Извештаја за избор наставника 

у звање доцент за научну област Менаџмент и бизнис - Управљање природним ресурсима и Одрживи 

развој на Факултету за менаџмент у Зајечару, Универзитет „Џон Незбит“, Београд, и члан Комисије за 

писање Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за сарадника у настави за ужу научну област 

Привредни развој и економска политика на Економском факултету Универзитета у Нишу. 

Током досадашње каријере учествовала је у раду различитих комисија и одбора Економског 

факултета у Нишу. Рецензирала је више научних радова за часописе Fresenius Environmental Bulletin, Теме, 

Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Економске теме и Економски хоризонти. Такође, 

била је и рецензент више научних радова припремљених за научне скупове који се традиционално 

одржавају у организацији Економског факултета у Нишу (Регионални развој и демографски токови 

земаља Југоисточне Европе и научни скуп поводом Дана Факултета), једног међународног научног скупа 

у организацији Факултета за туризам и угоститељтво Охрид, Универзитет „Ст. Климент Охридски“ у 

Битољу, Македонија (пре избора у звање ванредни професор) и више радова у тематском зборнику 

националног значаја (Економски ефекти транзиције и реструктурирања привреде Србије у функцији 

европских интеграција), у издању Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. Члан је Издавачког 

савета часописа Economics of Sustainable Development, чији је издавач Society of Economist, „Економика“ 

Ниш, и члан Друштва економиста Ниша. 

Говори и пише енглески језик, и служи се француским језиком. Познаје рад на рачунару. Удата је 

и мајка једног детета. 

 

II  ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

Др Марија Петровић-Ранђеловић је у свом досадашњем научно-истраживачком раду остварила 

следеће резултате: 

• магистарска теза,  

• докторска дисертација,  

• три монографије националног значаја (две коауторске), 

• две монографске студије и 

• укупно 162 рада (106 до избора у звање ванредни професор, а 56 након избора у наведено 

звање, саопштених на научним скуповима међународног или националног карактера и 

објављених у зборницима радова, научно-стручним часописима националног и међународног 

карактера, тематским зборницима или деловима монографија), 

•  учешће у научним пројектима. 

При томе, од избора у звање ванредни професор, објавила је: 

• две монографије националног значаја (једна коауторска) (М42), 

• две монографске студије (М43) 

• 56 научних радова, од чега: 

 4 рада у тематским зборницима међународног значаја (М14), 

 2 рада у међународним часописима (М23), 

 2 рада у националним часописима међународног значаја (М24), 

 21 саопштење са међународних скупова штампано у целини (М33), 

 5 радова у тематским зборницима националног значаја (М45), 

 8 радова у врхунским часописима националног значаја (М51), 

 1 рад у истакнутом националном часопису (М52), 

 3 рада у домаћим новопокренутим научним часописима (на годишњем нивоу) (М54), 

 10 саопштења са скупова националног значаја штампаних у целини (М63). 
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У прегледу научног и стручног рада кандидата др Марије Петровић-Ранђеловић у најзначајније 

елементе научно-истраживачке и стручне активности свакако спада објављивање монографија 

националног значаја, монографских студија, научних радова у међународним или часописима 

националног значаја, објављивање радова у тематским зборницима или деловима монографија, као и 

саопштења на међународним или домаћим научним скуповима из уже научне области из које се бира. 

Елементи, као што су цитираност радова у домаћој и страној литератури и учешће у научним пројектима, 

такође, говоре о квалитету научног и стручног рада кандидата. У даљем прегледу научног и стручног рада 

кандидата указаћемо на активности по сваком од поменутих елемената. 

 

1. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ КАНДИДАТА 

 

Преглед објављених научних и стручних радова кандидата је наведен на начин на који је то 

учињено у пријави на конкурс. Радови кандидата су разврстани у две групе, сходно томе да ли су 

објављени пре или након избора у звање ванредни професор. Сви радови су категорисани. Сваки рад је 

означен и вреднован у складу са ознакама врсте научних резултата (М категорија), у складу са актуелним 

Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). 

 

1.1. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

 

Јавно брањени радови 

 

1. Магистарска теза:  

“Стране директне инвестиције као фактор привредног развоја”, одбрањена 31. марта 2005, 

Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд, 2004, 278 стр. (М72↔Р82) 

2. Докторска дисертација: 

“Утицај страних директних инвестиција на еколошку компоненту одрживог развоја”, одбрањена 

14. новембра 2009, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, 2009, 386 стр. (М71↔Р81)  

 

Монографија националног значаја (М42) 

 

1. Соња Јовановић, Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Теоријски и 

институционални оквир одрживог развоја. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 212 стр. 

ISBN 978-86-6139-037-1, COBISS.SR-ID 188382220, CIP 502.131.1 (М42) (Одлука Наставно-научног 

већа Економског факулета у Нишу о одобрењу издавања монографије број 04-3262 од 04.11.2011. 

године) 

Рецензенти: проф. др Душан Здравковић, редовни професор Економског факултета Универзитета 

у Нишу, проф. др Биљана Јовановић Гавриловић, редовни професор Економског факултета Универзитета у 

Београду, проф. др Петар Веселиновић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-3753 од 08.12.2011. 

године усвојен је извештај о рецензији монографије. Коауторска монографија је вреднована према 

Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача (март 2008). Др Марија Петровић-Ранђеловић аутор је трећег поглавља (42 

странице куцаног текста) и поднаслова 4.3 у четвртом поглављу, под називом Инструменти у политици 

заштите животне средине (22 странице куцаног текста). 
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Радови у тематским зборницима међународног значаја (М14) 

 

1. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović, Vladislav Marjanović (2011). The Impact of the Global 

Economic Crisis on Foreign Direct Investment Flows in Serbia. In: Aranđelović, Z., Martellato, D. (eds.), 

Thematic collection of papers Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy 

and Serbia. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, University Ca’ Foscari – Venice, Center for 

Economic Policy Analysis – DSE, pp. 15-31. ISBN 978-86-6139-023-4 (FE), COBISS.SR-ID 183305228 

(M14)  

2. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2011). A New Approach to Integration of Environmental 

Issues in the Decision Making Process for the Purpose of Achieving Sustainable Development. In: Krstić, B. 

(ed.), Thematic collection of papers of international significance Improving the Competitiveness оf the Public 

and Private Sector by Networking Competences. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 119-139. 

ISBN 978-86-6139-044-9, COBISS.SR-ID 188237580 (M14)  

3. Marija Petrović-Ranđelović (2012). Foreign Direct Investment as a Mechanism for Achieving Social 

Progress in the Host Country. In: Zubović, J., Domazet, I. (eds.), Thematic monograph New Challenges in 

Changing Labour Markets. Belgrade: Institute of Economic Sciences, pp. 337-353. ISBN 978-86-80315-93-

5, COBISS.SR-ID 190421772 (M14) 

4. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2012). The Challenges of Competitiveness Improvement of 

the Serbian Economy in the Post-Crisis Period. In: Krstić, B., Chodynski, A. (eds.), Thematic collection of 

papers of international significance Current Problems of Competitiveness Improvement in National 

Economies and Enterprises. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 245-262. ISBN 978-86-6139-

052-4, COBISS.SR-ID 195240204 (M14) 

5. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2012). Measuring and Monitoring Multinational 

Corporations Contribution to Sustainable Development. In: Krstić, B., Chodynski, A. (eds.), Thematic 

collection of papers of international significance Improving the Competitiveness of the Public and Private 

Sector by Networking Competences. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 273-290. ISBN 978-

86-6139-051-7, COBISS.SR-ID 193396492 (M14) 

6. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2013). Performance Management of Small and Medium-

Sized Enterprises in the Function of Achieving of Sustainable Development. In: Krstić, B., Paszek, Z. (eds.), 

Thematic collection of papers of international significance Improving the Competitiveness of Enterprises and 

National Economies – Determinants and Solutions. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 249-

263. ISBN 978-86-6139-082-1, COBISS.SR-ID 203426316 (M14) 

7. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). Serbian Competitive Position Analysis in the Region 

and the Possible Ways to Improvement. In: Krstić, B., Paszek, Z. (eds.), Thematic collection of papers of 

international significance Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies - Factors 

and Strategies. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 223-240. ISBN 978-86-6139-083-8, 

COBISS.SR-ID 203438860 (M14) 

 

Рад у међународном часопису (М23) 

 

1. Marija Petrović-Ranđelović, Maja Ivanović-Đukić (2013). An Analysis of Socially Responsible Business 

Practice of Multinational Corporations in Serbia. Technics Technologies Education Management – TTEM, 

Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in new Net Environment and B&H, 

Vol. 8, No. 4, pp. 1618-1628. ISSN 1840-1503, e-ISSN 1986-809X, Journal Citation Report Impact Factor 

2012 - 0.414 (M23) 

 

Радови у националним часописима међународног значаја (М24) 

 

1. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић, Владимир Мићић (2012). Утицај приватизације 

на одрживи развој српске привреде. Теме, г. XXXVI, бр. 2, април-јун 2012, стр. 443-460. ISSN 0353-

7919, UDK 1+3 (M24) 



6 

 

2. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2014). Стране директне инвестиције као 

императив унапређења конкурентности српске привреде у посткризном периоду. Теме, г. XXXVIII, 

бр. 2, април-јун 2014, стр. 507-526. ISSN 0353-7919, UDK 1+3 (М24) 

 

Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33) 

 

1. Соња Вучић, Марија Петровић-Ранђеловић (2003). Development Management Instruments in 

Ecotourism. У: Манов, В., Ангелов, А., Цветков, С., Крстић, Б., Станковић, Љ., Ристеска, А. (ур.), 

зборник радова са међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови 

аспекти на икономическото развитие на балканските страни, 29-30. октобар 2003, Софија, 

Бугарска. Софија: Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и 

информатика, стр. 113-119. ISBN 954-494-581-4 (М33↔Р54) 

2. Марија Петровић-Ранђеловић (2004). The Possibilities for Development and Growth in the Increasingly 

Globalized World Economy. У: Ангелов, А., Здравковић, Д., Новићевић, Б., Петров, Д. (ур.), зборник 

радова са међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на 

икономическото развитие на балканските страни, 3. новембар 2004, Софија, Бугарска. Софија: 

Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 183-

197. ISBN 954-90277-7-5 (М33↔Р54) 

3. Marija Petrović-Ranđelović (2005). Development Effect of Foreign Direct Investment on Tourism Sector in 

Serbia. In: Proceedings of VIII International Symposium Contemporary Trends in Tourism Industry, 26-27 

May 2005, Ohrid, Macedonia. Ohrid: University „St. Kliment Ohridski“ – Bitola, Macedonia, Faculty of 

Tourism and Hospitality, pp. 179-185. ISBN 9989-800-59-6 (М33↔Р54) 

4. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). The Importance of E-Development in the New Economy. У:  

Ангелов, А., Здравковић, Д., Новићевић, Б., Петров, Д. (ур.), зборник радова са међународне научне 

конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на 

балканските страни, 4. новембар 2005, Софија, Бугарска. Софија: Университет за национално и 

световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 127-137. ISBN 954-90277-8-3 

(М33↔Р54) 

5. Марија Петровић-Ранђеловић, Јовица Станковић (2005). Creating the Discipline of Knowledge 

Management. У: Ангелов, А., Здравковић, Д., Новићевић, Б., Петров, Д. (ур.), зборник радова са 

међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на 

икономическото развитие на балканските страни, 5. новембар 2005, Софија, Бугарска. Софија: 

Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 228-

238. ISBN 954-90277-8-3 (М33↔Р54) 

6. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Environmental Benefits and Dangers 

Associated with Foreign Direct Investment Flows - Lessons for the Transition Economies. У: Волгина Н. А., 

Айдрус И. А. (ур.), зборник радова са VI међународне научне конференције Страны с переходной 

экономикой в условиях глобализации (Земље у транзицији у условима глобализације), 28-30. март 2007, 

Москва, Русија. Москва: Российский Университет дружбы народов, стр. 195-197. ISBN 978-5-209-

02529-0 (М33↔Р54) 

7. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2008). Implementation of New Environmental Policy 

Instruments in the EU: Eco-Taxes and Tradable Permits. In: Radenković-Jocić, D., Stanković, Lj. (eds.), 

Thematic issue of proceedings Competitiveness in the Condition of a Global Economy, 17-18 October 2008, 

Niš. Niš: Faculty of Economics, pp. 69-79. ISBN 978-86-85099-80-9, COBISS.SR-ID 156432396 (М33) 

8. Marija Petrović-Ranđelović, Predrag Belej, Ivana Dimitrijević (2009). Some Aspects of Possible Answers 

Offered to the Challenges of World Economic Crisis. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Thematic issue of 

proceedings Challenges of the World Economic Crisis, 15-16 October 2009, Niš. Niš: Faculty of Economics, 

pp. 85-94. ISBN 978-86-85099-98-4, COBISS.SR-ID 172252940 (M33) 

9. Dušan Zdravković, Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2009). Implementation of NEPIs for 

Improvement of European Environment: The Case of Voluntary Agreements, Environmental Management 

Systems, and Eco-Labels. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Thematic issue of proceedings Challenges of 
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the World Economic Crisis, 15-16 October 2009, Niš. Niš: Faculty of Economics, pp. 643-651. ISBN 978-86-

85099-98-4, COBISS.SR-ID 172252940 (M33) 

10. Dalibor Miletić, Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Pašić (2010). Turistička stvarnost Srbije. U: Nosan, M., 

David, K. (eds.), zbornik radova sa 2. međunarodne poslovne konferencije Poslovne strategije in izzivi 

sodobnega sveta, 20. maj 2010, Celje, Slovenija. Celje: Poslovno-komercijalna šola Celje, Višja strokovna 

šola, pp. 336-342, ISBN 978-961-6542-29-6 (М33) 

11. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2010). SEA as a Strategically Tool for Sustainable Policy 

Decision Making in the European Union. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Proceedings of the International 

Scientific Conference The Challenges of Economic Science and Practice in the 21
st
 Century14-15 October 

2010, , Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 77-88. ISBN 978-86-6139-019-7, COBISS.SR-

ID 181597964 (M33) 

12. Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Janković-Milić (2010). Bayesian Regression Analysis of Foreign Direct 

Investment Effects on Economic Growth. In: Babić, V. (ed.), Proceedings on CD of the International 

Scientific Conference  EBM – Contemporary Issues in Economics, Business and Management, 14-15 

December 2010, Kragujevac. Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, pp. 51-59. ISBN 

978-86-6091-020-4, COBISS.SR-ID 186906124 (М33)  

13. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2010). “Трка до дна” у еколошким стандардима 

као последица глобалне конкуренције за стране директне инвестиције. У: Папић, Љ., (ед.), зборник 

радова са 13. DQM међународне конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2010, 

29-30. јун 2010, Београд. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – 

DQM, Чачак, стр. 191-198. ISSN 1451-4966 (М33) 

14. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2011). Expanding the Scope of environmental Impact 

Assessment in Europe and Case of Serbia. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Proceedings of the 

International Scientific Conference Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, 14 October 

2011, Niš. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 29-44. ISBN 978-86-6139-040-1, COBISS-ID-

188244236 (М33)  

15. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2012). Improvement of Macroeconomic Performances in 

order to Raise the Level of Competitiveness of Serbian Economy. In: Aranđelović, Z., Marinković, S. (eds.), 

Proceedings of the International Scientific Conference Serbia and the European Union, 18 October 2012, Niš. 

Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 31-45. ISBN 978-86-6139-061-6, COBISS.SR-ID 

195804684 (M33) 

16. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2012). Identification of Environmental 

Costs in the Function of Improving of Company Environmental Performance. In: Dašić, P.V (ed.), 

Proceedings of 2
nd

 International Conference Economics and Management based on New Technologies – 

EMoNT 2012, 14-17 June 2012, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja: SaTCIP, pp. 398-405. ISBN 978-86-6075-

032-9 (M33)  

17. Boban Stojanović, Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2012). Innovation and Competition as 

Determinant of Knowledge-Based Economy with Emphasis on Serbia. In: Dašić, P.V (ed.), Proceedings of 

2
nd

 International Conference Economics and Management based on New Technologies – EMoNT 2012, 14-

17 June 2012, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja: SaTCIP, pp. 435-443. ISBN 978-86-6075-032-9 (M33) 

18. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2012). Technological Progress in the Function of 

Sustainable Development. In: Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S. (eds.), Proceedings on CD of XII 

International Symposium Innovative Management and Business Performance SYMORG 2012, 5-9 June 

2012, Zlatibor. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, pp. 1788-1796. ISBN-

978-86-7680-255-5, COBISS.SR-ID 191307276 (M33) 

19. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2012). Еколошко диференцирање производа 

као детерминанта унапређења конкурентности предузећа. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 15. 

DQM међународне коференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2012, 28-29 јун 

2012, Београд. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, 

Чачак, стр. 181-187. ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596 (M33) 

20. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). Foreign Direct Investment in the Function of 

Economic Growth and Economic Recovery. In: Aranđelović, Z., Marinković, S. (eds.), Proceedings of the 

International Scientific Conference The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, 18 
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October 2013, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 171-178. ISBN 978-86-6139-085-2, 

COBISS.SR-ID 203676172 (M33) 

21. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). Foreign Direct Investment Impact on the Host 

Country Competitiveness. In: Stošić, I., Redžepagić, S., Hanić, H., Sousa Andrade, J., Berthomieu, C. (eds.), 

Proceedings of the International Conference Economic Sciences on the Crossroad, 4 December 2013, 

Belgrade. Belgrade: Institute of Economic Sciences, pp. 360-369. ISBN 978-86-89465-10-5, COBISS.SR-ID 

203893004 (М33) 

22. Маја Ивановић-Ђукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2013). Анализа 

успешности имплементације друштвене одговорности предузећа у Србији у функцији одрживог 

развоја. У: Бировљев, Ј., Сакал, М. (ур.), зборник радова CD верзија са XVIII интернационалног 

научног скупа СМ2013 Корпоративно управљање у функцији одрживог развоја, 18. април 2013, 

Суботица – Палић. Суботица: Универзитет у Новом Саду, Економски Факултет у Суботици, стр. 842-

854. ISBN 978-86-7233-329-9, COBISS.SR-ID 278263303 (M33) 

23. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2013). Еколошки активизам и економска 

перформанса: да ли се исплати “зелено пословање”? У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 16. DQM 

међународне конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2013, 27-28. јун 2013, 

Београд. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, 

стр. 260-266. ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID  199082764 (M33) 

24. Zoran Aranđelović, Vladislav Marjanović, Marija Petrović-Ranđelović (2014). Unapređenje privrednog 

ambijenta u funkciji podizanja nacionalne konkurentnosti. U: Starc, J. (ed.), Collection of scientific papers of 

the International Scientific Conference Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of 

the EU (Izzizivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU), 10-11. april 2014, Novo mesto, Slovenia. 

Novo mesto: Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto, School of Business and 

Management Novo mesto, pp. 15-23. ISBN 978-961-6770-27-9 (М33)  

25. Tatjana Stevanović, Marija Petrović-Ranđelović (2014). Role of Transfer Pricing in Business of 

Multinational Companies. In: Marković, A., Barjaktarović Rakočević, S. (eds.), Proceedings on CD of the 

XIV International Symposium New business models and sustainable competitiveness SymOrg 2014, 6-10 

June 2014, Zlatibor. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, pp. 1363-1367. 

ISBN 978-86-7680-295-1 (М33) 

26. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2014). Трансферне цене и њихове пореске 

последице на земљу домаћина. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 17. међународнe DQM 

конференцијe Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2014, 27-28. јун 2014, Београд. 

Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, стр. 511-

519. ISBN 978-86-85355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724 (М33) 

27. Маја Ивановић-Ђукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2014). Примена 

техника за проналажење нових идеја у функцији унапређења конкурентности МСП. У: Бировљев, Ј., 

Сакал, М. (ур.), зборник радова CD верзија са XIX интернационалног научног скупа СМ 2014 

Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту: 

интеграциони процеси у функцији конкурентности и економске ефикасности, 16. мај 2014, Суботица 

– Палић. Суботица: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици. ISBN 975-86-7233-

345-9, COBISS.SR-ID 285914119 (М33) 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

 

1. Vesna Janković-Milić, Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2007). Economic Impact of 

Tourism. In: Proceedings of Abstracts of IX International Conference Strategic Development of Tourism 

Industry in the 21
st
 Century, 25-26. May 2007, Ohrid, Macedonia. Ohrid: University “St. Kliment Ohridski” – 

Bitola, Macedonia, Faculty of tourism and hospitality, p. 56. (М34↔R72) 
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Рад и истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (М44) 

 

1. Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2011). Еко-ефикасна економија као изазов 

савременог пословања предузећа у правцу унапређења конкурентности. У: Крстић, Б. (ур.), тематски 

зборник радова водећег националног значаја Унапређење конкурентности јавног и приватног 

сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије. Ниш: Економски 

факултет Универзитета у Нишу, стр. 397-414. ISBN 978-86-6139-033-3, COBISS.SR-ID 187230220 

(M44) 

 

Радови у тематским зборницима националног значаја (М45) 

 

1. Илија Росић (ред.) (2004). Стратегија регионалног развоја Србије. Крагујевац: Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу, 299 стр., поглавље у монографији националног значаја. ISBN 86-83925-

07-02, COBISS.SR-ID 117033228 (М45↔Р23) 

2. Tатјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Развојне импликације инволвирања 

мултинационалних корпорација у пољопривреди. У: Томић, Д., Шеварлић, М. М., Зекић, С. (ур.), 

тематски зборник Аграрна и рурална политика у Србији – нужност убрзања реформи. Београд, Нови 

Сад: ДАЕС – Друштво аграрних економиста Србије, Универзитет у Новом Саду, Економски 

факултет, стр. 113-128. ISBN 978-86-86087-24-9, COBISS.SR-ID 187475212 (М45)  

3. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Изазови решавања проблема сиромаштва 

у посткризном периоду. У: Петровић, Е. (ред.), зборник радова Наука и светска економска криза. 

Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 75-86. ISBN 978-86-6139-042-5, COBISS.SR-ID 

188481292 (М45)  

4. Владислав Марјановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2012). Стратегија реструктурирања 

привреде Србије. У: Петровић, Е. (ред.), зборник радова Наука и светска економска криза. Ниш: 

Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 79-87. ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR-ID 

194027788 (M45) 

5. Ивана Костадиновић, Марија Петровић-Ранђеловић (2013). Индустријски кластери као развојна 

шанса: искуство Србије и земаља у окружењу. У: Аранђеловић, З., Маринковић, С. (ред.), зборник 

радова Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке. Ниш: Економски 

факултет Универзитета у Нишу, стр. 393-412. ISBN 978-86-6139-086-9, COBISS.SR-ID 204457484 

(М45) 

 

Радови у врхунским часописима националног значаја (М51) 

 

1. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Инвестиционо сиромаштво региона 

Јужне Србије. Економика предузећа, год. LV, март-април 2007, бр. 3-4, стр. 97-104. YU ISSN 0353-443 

(M51↔Р61) 

2. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Janković-Milić (2007). Managing of 

Environmental Aspects of Foreign Direct Investment from a Point of View of Sustainable Development. 

Economic Themes, Year XLV, No. 4, pp. 1-11. YU ISSN 0353-8648 (M51↔Р61) 

3. Марија Петровић-Ранђеловић, Зоран Аранђеловић (2007). Глобализација и заштита животне 

средине. Економске теме, год. XLV, бр. 2, стр. 121-129. YU ISSN 0353-8648 (M51↔Р61) 

4. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2010). The Impact of Environmental Policy in Shaping the 

Environmental Performances of Foreign Direct Investment. Economic Themes, Year XLVIII, No. 4, pp. 573-

588. ISSN 0353-8648 (М51) 

5. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Утицај државе на прилив и ефикасност 

страних директних инвестиција. Економика предузећа, год. LIX, март - април 2011, бр. 3-4, стр. 143-

156. YU ISSN 0353-433X, UDC 65 (M51)  
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6. Marija Petrović-Ranđelović (2011). Host Country Policy as a Determinant of Environmentally Sustainable 

Foreign Direct Investment Inflows. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 8, No. 2, 

pp. 235-246. ISSN 0354-4699 (M51)  

7. Marija Petrović-Ranđelović, Dalibor Miletić (2012). (No) Competitiveness and Sustainable Development 

of Serbian Tourism. In: Korunovski, S., Strezovska, J., Andreeski, C. (eds.), Special issue of XI International 

Conference Service Sector in Terms of Changing Environment, 27-29 October 2011, Ohrid, Macedonia. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 44, pp. 78-87. ISSN 1877-0428 (M51) 

8. Снежана Радукић, Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2012). Ограничења 

традиционалних рачуноводствених система у третирању проблема заштите животне средине. 

Предузетник, бр. 8, децембар 2012, стр. 43-48. ISSN 1800-8429, COBISS.CG-ID 16586768 (M51)  

9. Tatjana Stevanović, Marija Petrović-Ranđelović (2012). Sustainability Balanced Scorecard and Eco-

Efficiency Analysis. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 9, No. 2, pp. 257-270. 

ISSN 0354-4699 (M51) 

10. Marija Petrović-Ranđelović, Ksenija Denčić-Mihajlov, Tamara Milenković-Kerković (2013). An Analysis 

of the Location Determinants of Foreign Direct Investment: The Case of Serbia. In: Iacob, A. I. (ed.), Special 

issue of 1
st
 World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012), 28 November - 01 

December 2012, Antalya, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 81, 28 June 2013, pp. 

181-187. ISSN 1877-0428 (M51) 

11. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). An Analysis of National Competitiveness Through 

the Prism of Foreign Direct Investment. Economic Themes, Vol. 51, No. 4, pp. 743-758. ISSN 0353-8648, 

COBISS.SR-ID 17960194 (M51) 

12. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović, Vladislav Marjanović (2013). Structural Changes in the 

Light of New Industrial Strategy. Ekonomika preduzeća, Serbian Association of Economists, Journal of 

Business Economics and Management, Vol. 61, September - October 2013, No. 5-6, pp. 373-385. YU ISSN 

0353-433X, UDC 65 (M51) 

13. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Милица Радовић (2014). Економске реформе као 

нужан предуслов еколошких побољшања у земљама у транзицији. Пословна економија: часопис за 

пословну економију, предузетништво и финансије, год. VIII, бр. 1, стр. 307-330. ISSN 1820-6859, 

COBISS.SR-ID 146187532 (М51) 

14. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2014). The Impact of Economic System on Environmental 

Policy in the Republic of Serbia. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 11, No. 3, pp. 

207-223. UDC 330.342:502, ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), COBISS.SR-ID 87230727 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/443 

(http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/439) (M51) 

 

Радови у истакнутим националним часописима (М52) 

 

1. Марија Петровић-Ранђеловић (2004). Управљање хуманим ресурсима у функцији ефикасности 

нових облика организације. Економске теме, год. XLII, бр. 1-2, стр. 167-172. YU ISSN 0353-848 

(М52↔Р62)  

2. Marija Petrović-Ranđelović (2004). The Contribution of Foreign Direct Investment to SMEs Development 

in Transition Economies. Economic Themes, Year XLII, No. 6, pp. 53-59. YU-ISSN 0353-8648 (М52↔Р62) 

3. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). Изградња економије знања у контексту интеграције у 

Европску унију: могућности и изазови. Економске теме „Процеси интеграције у Европи“, год. XLIII, 

бр. 1-2, књига II, стр. 415-422. YU ISSN 0353-8648 (M52↔Р62) 

4. Marija Petrović-Ranđelović (2005). Investment Promotion as a Determinant of Foreign Direct Investment 

Flows. Economic Themes, Year XLIII, No. 6, pp. 77-85. YU-ISSN 0353-8648 (М52↔Р62) 

5. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović (2006). Foreign Direct Investment as a Factor of 

Acceleration of the Transition Process and its Role in the Process of Privatisation. Facta Universitatis, Series: 

Economics and Organization, Vol. 3, No. 2, pp. 135-150. ISSN 0354-4699 (М52↔Р62) 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/443
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/439
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6. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Ефекти страних директних инвестиција на 

одржив развој. Економика, год. LII, V-VIII 2006, бр. 3-4, стр. 184-196. YUISSN 0350-137X (М52↔Р62) 

7. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Утицај страних директних инвестиција 

на квалитет окружења. Економске теме „Глобална економија као детерминанта унапређења 

пословних перформанси“, год. XLIV, бр. 1-2, стр. 127-136. YU ISSN 0353-8648 (М52↔Р62) 

8. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović (2006). Does Foreign Direct Investment Harm the Host 

Country's Environmental Performance? An Analytical Assessment. Economic Themes, Year XLIV, No. 6, 

pp. 1-9. YU ISSN 0353-8648 (М52↔Р62) 

9. Marija Petrović-Ranđelović (2007). Foreign Direct Investment and Sustainable Development: An Analysis 

of the Impact of Environmental Regulations on Investment Location Decisions. Facta Universitatis, Series: 

Economics and Organization, Vol. 4, No. 2, pp. 183-190. ISSN 0354-4699 (М52↔Р62) 

10. Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2010). Систематска контрола пословно – 

финансијских процеса у предузећима са JIT системом. Економика, год. LVI, VII-IX 2010, бр. 3, стр. 

55-62. YU ISSN 0350-137X (М52) 

11. Marija Petrović-Ranđelović, Vladislav Marjanović (2010). Тhe Main Trends and Prospects of the 

Agricultural Development in Serbia. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 7, No. 4, 

pp. 373-384. ISSN 0354-4699 (М52)  

12. Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2012). Управљање 

еколошким трошковима у функцији побољшања еколошких перформанси предузећа. 

Рачуноводство, Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, год. LV, бр. 5-6, мај-јун 

2012, стр. 31-41. ISSN 0023-2394, ISSN 1450-6114, UDC 657 (M52)  

 

Саопштења са скупова националног значаја штампана у целини (М63) 

 

1. Марија Ранђеловић (2001). Економско социјални развој и прогрес у реформи југоисточне Европе. 

У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са VI научног скупа Регионални развој и 

демографски токови балканских земаља, јун 2001, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски 

факултет, стр. 417-427. ISBN 86-80121-55-X (М63↔Р65) 

2. Владислав Марјановић, Марија Ранђеловић (2002). Сарадња балканских земаља у циљу развоја 

туризма. У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са VII научног скупа Регионални 

развој и демографски токови балканских земаља, јул 2002, Економски факултет, Ниш. Ниш: 

Економски факултет, стр. 303-314. ISBN 86-80121-69-X (М63↔Р65) 

3. Соња Вучић, Марија Ранђеловић, Дејан Ђорђевић (2002). Одрживи туризам као потреба 

савремених туристичких кретања. У: Томић, П. (ур.), Туризам, бр. 6 „Савремене тенденције у туризму 

2002“. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за 

географију, туризам и хотелијерство, стр. 28-29. YU ISSN 1450-6661  (М63↔Р65) 

4. Марија Ранђеловић (2003). Интеграциони процеси, регионални развој и стране директне 

инвестиције. У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са VIII научног скупа 

Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јун 2003, Економски факултет, Ниш. 

Ниш: Економски факултет, стр. 165-173. ISBN 86-80121-86-X (М63↔Р65) 

5. Соња Вучић, Марија Петровић-Ранђеловић (2004). Утицај страних директних инвестиција на 

привреду земље домаћина са аспекта одрживог развоја. У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), 

зборник радова са IX научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јун 

2004, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 629-637. ISBN 86-85099-02-1 

(М63↔Р65) 

6. Марија Петровић-Ранђеловић (2004). Мерџери и аквизиције версус greenfield инвестиције: развојни 

утицаји. У: Вујић, С. (ур.), зборник радова са XXXI Симпозијума о операционим истраживањима, 14-

17. септембар 2004, Иришки венац, Фрушка Гора. Београд: Рударско-геолошки факултет 

Uниверзитета у Београду, Катедра за примену рачунара, стр. 353-358. ISBN 86-7352-123-8, 

COBISS.SR-ID 116101388 (М63↔Р65) 
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7. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). Утицај интеграције на детерминанте локације страних 

директних инвестиција. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са X научног скупа Регионални 

развој и демографски токови балканских земаља, јун 2005, Економски факултет, Ниш. Ниш: 

Економски факултет, стр. 95-104. ISBN 86-85099-11-0 (М63↔Р65) 

8. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). Улога државе у максимизирању потенцијалног развојног 

учинка страних директних инвестиција на привреду земље домаћина. У: Вулета, Ј., Бацковић, М. 

(ед.), зборник радова са XXXII Симпозијума о операционим истраживањима, 27-30. септембар 2005, 

Врњачка Бања. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, стр. 155-

158. ISBN 80-403-0685-0, COBISS.SR-ID 125287692 (M63↔Р65)   

9. Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2006). Еколошки аспект страних директних 

инвестиција у стратегији мултинационалних корпорација. У: Тумбас, П. (ур.), Стратегијски 

менаџмент, Часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, год. 

11, број 1-2. Суботица: Економски факултет, стр. 135-140. YU ISSN 0354-8414 (М63↔Р65) 

10. Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Утицај страних директних инвестиција на еколошке 

перформансе земље домаћина: луке загађења и ефекти на структуру привреде. У: Спасић, Д., 

Томановић, Д. (ур.), зборник радова са XIV научног скупа Човек и радна средина – “Економски 

аспекти заштите радне и животне средине”, 15-16. јун 2006, Ниш. Ниш: Факултет заштите на раду, 

стр. 225-235. ISBN 86-80261-69-6, COBISS.SR-ID 134375948 (М63↔Р65) 

11. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Промоција одрживих инвестиција: корак 

напред у елиминисању баријера ка одрживом развоју. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XI 

научног скупа Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, јун 2006, 

Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 219-232. ISBN 86-85099-30-7 (М63↔Р65) 

12. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Систем управљања животном средином и 

корпоративна стратегија. У: Балабан, Н. (ур.), Стратегијски менаџмент, Међународни часопис за 

стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, год. 12, број 1-2. Суботица: 

Економски факултет, стр. 131-137. ISSN 0354-8414 (М63↔Р65) 

13. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Улога страних директних инвестиција у 

трансферу технологије у земљи домаћина. У: Коруновић, Д. (ур.), зборник радова CD верзија са XIII 

научно-стручне конференције YU INFO 2007 Симпозијум о рачунарским наукама и информационим 

технологијама, 11-14. март 2007, Копаоник. Београд: Друштво за информационе системе и 

рачунарске мреже СЦГ. ISBN 978-86-85525-02-5 (М63↔Р65) 

14. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Еколошки проблеми у политици 

конкуренције за инвестиције. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XII научног скупа 

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2007, Економски факултет, 

Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 317-324. ISBN 978-86-85099-48-9 (M63↔Р65) 

15. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Истраживање односа између СДИ 

индукованог економског раста и еколошког квалитета: ефекти обима и еколошка Кузнетсова крива. 

У: Чангаловић, М., Сукновић, М. (ед.), зборник радова са XXXIV Симпозијума о операционим 

истраживањима, 16-19. септембар 2007, Златибор. Београд: Факултет организационих наука, стр. 11-

14. ISBN 978-86-7680-124-4, COBISS.SR-ID 143220492 (M63↔Р65) 

16. Марија Петровић-Ранђеловић, Весна Јанковић-Милић (2007). Утицај страних директних 

инвестиција на три основне компоненте одрживог развоја: моделирање ефеката на социјални развој. 

У: Раденковић-Јоцић, Д., Станковић, Љ. (ред.), зборник радова са међународног научног скупа 

Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији, 18-19. октобар 2007, 

Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 217-224. ISBN 978-86-85099-61-8, COBISS.SR-ID 145449740 

(М63↔Р65) 

17. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Еколошке импликације страних 

директних инвестиција: политичка и институционална решења. У: Росић, И., Лековић, В. (ред.), 

зборник радова са VI научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног 

развоја Србије у 2007. години, 21. фебруар 2007, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 

Економски факултет, стр. 252-261. ISBN 978-86-82203-79-7, COBISS.SR-ID 146334220 (M63)  

18. Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Инвестиционе олакшице у функцији подстицања прилива 

страних директних инвестиција. У: Бабић, В., Максимовић, Љ. (ред.), зборник радова са научног 
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скупа са међународним учешћем Инострани капитал као фактор развоја земаља у транзицији, 30. 

мај 2008, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 167-183. ISBN 

978-86-82203-80-3, COBISS.SR-ID 150279436 (M63) 

19. Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Могућности коришћења страних директних инвестиција као 

инструмента регионалне политике. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XIII научног скупа 

Структурне промене и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2008, Економски 

факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 157-167. ISBN 978-86-85099-70-0, COBISS.SR-ID 

149247500 (M63) 

20. Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Политика земље домаћина усмерена на регулисање 

активности иностраних инвеститора: истраживање ефикасности примене захтева домаћег садржаја на 

иностране инвеститоре. У: Теодоровић, Д., Видовић, М., Вукадиновић, К., Димитријевић, Б. (ед.), 

зборник радова са XXXV Симпозијума о операционим истраживањима, 14-17. септембар 2008, Соко 

Бања. Београд: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, стр. 119-122. ISBN 978-86-7395-248-2, 

COBISS.SR-ID 151200524 (M63) 

21. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2009). Процена еколошке ефикасности страних 

директних инвестиција. У: Лековић, В., (ред.), зборник радова са VII научног скупа 

Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2008. години, 27. фебруар 

2008, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 183-192. ISBN 

978-86-82203-90-2, COBISS.SR-ID 157648652 (M63) 

22. Соња Јовановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2009). Јачање институционалних оквира за 

спровођење стратегије за смањење сиромаштва на регионалном нивоу. У: Аранђеловић, З. (ред.), 

зборник радова са XIV научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне 

Европе, јун 2009, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 163-172. ISBN 978-86-

85099-88-5, COBISS.SR-ID 167797004 (M63) 

23. Марија Петровић-Ранђеловић (2010). Инструменти подстицања еколошки одрживих токова 

страних директних инвестиција у привреди Србије. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са IX 

научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2010. 

години, 26. фебруар 2010, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 

стр. 297-308. ISBN 978-86-6091-010-5, COBISS.SR-ID 176399628 (M63) 

24. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2010). Корпоративна друштвена одговорност у 

функцији повећања ефикасности пословних процеса и одрживог развоја. У: Зборник радова CD 

верзија са XII међународног симпозијума SymOrg 2010 Организационе науке и менаџмент знања, 9-

12. јун 2010, Златибор. Београд Факултет организационих наука. ISBN 978-86-7680-216-6, 

COBISS.SR-ID 175802124 (M63) 

25. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2010). Регионалне неједнакости у дистрибуцији 

ефеката приватизације. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XV научног скупа Регионални 

развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2010, Економски факултет, Ниш. Ниш: 

Економски факултет, стр. 105-117. ISBN 978-86-6139-008-1, COBISS.SR-ID 175957772 (М63) 

26. Марија Петровић-Ранђеловић, Соња Јовановић (2011). Социјална укљученост и смањење 

сиромаштва као интегрални елемент европских интеграција Србије. У: Аранђеловић, З. (ред.), 

зборник радова са XVI научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне 

Европе, јун 2011, Економски факулет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факулет, стр. 371-

386. ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-ID 184361996 (М63)  

27. Далибор Милетић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Еколошки аспекти сиромаштва са 

посебним освртом на Србију. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XVI научног скупа 

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2011, Економски факулет, 

Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факулет, стр. 429-443. ISBN 978-86-6139-026-5, 

COBISS.SR-ID 184361996 (М63) 

28. Татјана Стевановић, Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Мерење еко-

ефикасности у циљу побољшања микро и макро перформанси. У: Зборник радова са XV 

интернационалног симпозијума из пројектног менаџмента YUPMA 2011 Пројектни менаџмент у 

Србији – успеси и могућности, 10-12. јун 2011, Златибор. Београд: Удружење за управљање 

пројектима Србије – YUPMA, стр. 73-77. ISBN 978-86-86385-08-6, COBISS.SR-ID 184135692 (M63) 
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29. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2011). Креирање новог привредног амбијента у 

функцији привлачења страних директних инвестиција. У: Вујовић, Т. (ур.), зборник радова са 

међународног научног скупа ES-NBE 2011 Економска наука у функцији креирања новог пословног 

амбијента, 9-10. новембар 2011, Косовска Митровица. Косовска Митровица: Економски факултет 

Uниверзитета у Приштини, стр. 255-266. ISBN 978-86-80127-64-4 (М63) 

30. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2011). Одрживи развој српске привреде у 

условима транзиције. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са X научног скупа Институционалне 

промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2011. години, 25. фебруар 2011, Крагујевац. 

Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 187-197. ISBN 978-86-6091-019-8, 

COBISS.SR-ID 186346508 (M63)  

31. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2012). Стране директне инвестиције у земљама у 

транзицији са посебним освртом на земље Западног Балкана. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник 

радова са XVII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 

јун 2012, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 461-476. 

ISBN 978-86-6139-048-7, COBISS.SR-ID 191685388 (M63) 

32. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2012). Инвестициони амбијент као 

детерминанта еколошке ефикасности страних директних инвестиција у Србији. У: Лековић, В. (ред.), 

зборник радова са XI научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног 

развоја Србије у 2012. години, 6. април 2012, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 

Економски факултет, стр. 155-175. ISBN 978-86-6091-028-0, COBISS.SR-ID 191486220 (M63) 

33. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2013). Допринос страних директних инвестиција 

повећању извоза земље домаћина са посебним освртом на Србију. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник 

радова са XVIII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 

јун 2013, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 623-637. 

ISBN 978-86-6139-067-8, COBISS.SR-ID 198985740 (M63) 

34. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2013). Регионална неравномерност као 

ограничавајући фактор привредног развоја Србије у 2013. години. У: Лековић, В. (ред.), зборник 

радова са XII научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја 

Србије у 2013. години, 5. април 2013, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у 

Крагујевцу, стр. 259-275. ISBN 978-86-6091-043-3, COBISS.SR-ID 200941836 (M63) 

35. Далибор Милетић, Марија Петровић-Ранђеловић (2014). Улога ЦЕФТА споразума у 

интензивирању регионалне сарадње. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XIX научног скупа 

Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун 2014, Економски факултет, 

Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 141-157. ISBN 978-86-6139-092-0, 

COBISS.SR-ID 208078348 (М63)  

36. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2014). Национална конкурентност и привредни 

раст: каква је улога страних директних инвестиција? У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XIII 

научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, 4. април 

2014, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 229-247. ISBN 

978-86-6091-047-1, COBISS.SR-ID 513316956 (М63) 

 

1.2. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ НАКОН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

 

Монографије националног значаја (М42) 

 

1. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Економски приступ заштити животне 

средине. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 206 стр. ISBN 978-86-6139-176-7, 

COBISS.SR-ID 275511564, CIP 502.1:33 (M42) (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета 

у Нишу о одобрењу издавања монографије број 04-435 од 28.02.2019. године) 
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 Рецензенти: проф. др Бобан Стојановић, редовни професор Економског факултета Универзитета 

у Нишу, проф. др Петар Веселиновић, редовни професор Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, проф. др Слободан Милутиновић, редовни професор Факултета заштите на раду Универзитета 

у Нишу. 

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-715 од 28.03.2019. године 

усвојен је извештај о рецензији монографије. Коауторска монографија је вреднована према Правилнику о 

поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). Др Марија Петровић-Ранђеловић аутор 

је првог поглавља под називом Микроекономија и макроекономија животне средине (89 страница куцаног 

текста). 

 

2. Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Основни концепти економске политике. Ниш: Економски 

факултет Универзитета у Нишу, 222 стр. ISBN 978-86-6139-179-8, COBISS.SR-ID 277421836, CIP 

338.2 (М42) (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу о одобрењу издавања 

монографије број 04-717 од 28.03.2019. године) 

 

Рецензенти: проф. др Живорад Глигоријевић, редовни професор Економског факултета 

Универзитета у Нишу, проф. др Петар Веселиновић, редовни професор Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу, проф. др Владимир Мићић, ванредни професор Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу.  

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-1325 од 30.05.2019. 

године усвојен је извештај о рецензији монографије. Монографија је вреднована према Правилнику о 

поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). 

 

Монографске студије (М43) 

 

1. Марија Петровић-Ранђеловић (2016). Ефикасност тржишта добара као детерминанта 

конкурентности Републике Србије. У: Крстић, Б. (ур.), Детерминанте конкурентности Републике 

Србије. Ниш: Економски факултет у Нишу, стр. 133-180. UDK 339.137.2(497.11), ISBN 978-86-6139-

120-0, COBISS.SR-ID 224397068, CIP 338:339.137.2(497.11)082 (M43) 

2. Марија Петровић-Ранђеловић (2016). Стране директне инвестиције као детерминанта унапређења 

националне конкурентности. У: Крстић, Б. (ур.), Кључни аспекти унапређења конкурентности 

Републике Србије. Ниш: Економски факултет у Нишу, стр. 67-107. UDK 339.727.22:339.137.2(497.11), 

ISBN 978-86-6139-130-9, COBISS.SR-ID 227523340, CIP 338:339.137.2(497.11)(082) (M43)  

 

Радови у тематским зборницима међународног значаја (М14) 
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2015. године, под руководством проф. др Зорана Аранђеловића. Носилац пројекта је Економски 

факултет Универзитета у Нишу; 

3. Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, у периоду од 2016. до 2018. године, 

под руководством проф. др Јадранке Ђуровић-Тодоровић. Носилац пројекта је Економски 

факултет Универзитета у Нишу; 

4. Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, за период од 2019. 

до 2021. године, под руководством проф. др Тадије Ђукића. Носилац пројекта је Економски 

факултет Универзитета у Нишу. 

https://www.researchgate.net/publication/335101204_IDEAL_INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_IGBO_SCHOLARS_VOL_6_NO_1_SEPTEMBER_2018
https://www.researchgate.net/publication/335101204_IDEAL_INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_IGBO_SCHOLARS_VOL_6_NO_1_SEPTEMBER_2018
http://www.notitia.hr/uploads/pdf/notitia_casopis_broj1.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/sustainable-procurement-concept-and-practical-implications-for-the-procurement-process-2162-6359-1-060.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/sustainable-procurement-concept-and-practical-implications-for-the-procurement-process-2162-6359-1-060.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200602/eao200602-04.pdf
http://www.pravni-fakultet.info/images/pdf-fajlovi/strucni-rad/casopis/arhiva/pravo-teorija-i-praksa-2010-07-08.pdf
http://www.pravni-fakultet.info/images/pdf-fajlovi/strucni-rad/casopis/arhiva/pravo-teorija-i-praksa-2010-07-08.pdf
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III  АНАЛИЗА И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА 

 

1. АНАЛИЗА РАДОВА 

 

Радови које је др Марија Петровић-Ранђеловић објавила до избора у звање ванредни професор 

били су предмет анализе у извештајима приликом њених ранијих избора. Услед тога, Комисија сматра да 

њих није потребно поново разматрати и анализирати у овом делу Извештаја. Због већег броја објављених 

радова након избора у звање ванредни професор, Комисија се определила да, поред две монографије 

националног значаја, анализира неколико значајнијих радова које је кандидат објавио у назначеном 

периоду, о чему, у даљем тексту, износи своје мишљење. 

 

1. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Економски приступ заштити животне 

средине. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 206 стр. ISBN 978-86-6139-176-7, 

COBISS.SR-ID 275511564, CIP 502.1:33 (M42) (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета 

у Нишу о одобрењу издавања монографије број 04-435 од 28.02.2019. године) 

 

Монографија на целовит начин обрађује решавање проблема заштите животне средине са 

економског аспекта. Предметна проблематика је изложена на 206 страницa куцаног текста, укључујући 

списак коришћене, релевантне савремене, домаће и стране литературе која садржи 141 наслов. 

Монографија је структурирана из три добро осмишљена и логички повезана поглавља који чине складну 

целину: (1) Микроекономија и макроекономија животне средине; (2) Интернализација еколошких 

екстерналија; и (3) Инструменти заштите животне средине. Увид у основну структуру монографије 

открива да се ради о актуелним питањима, теоријског и апликативног карактера, која се данас налазе у 

центру пажње научне и стручне јавности. Др Марија Петровић-Ранђеловић аутор је првог поглавља под 

називом Микроекономија и макроекономија животне средине (које обухвата 89 страница куцаног текста). 

У првом поглављу, Микроекономија и макроекономија животне средине, разматрају се два 

економска приступа заштити животне средине: микроекономски (научно утемељен у економији животне 

средине) и макроекономски приступ (концептуализован у оквиру еколошке економије). Аутори истичу да 

су, у условима глобализације светске привреде и изразите интернационализације економских односа, 

питања из домена животне средине постала per se неизоставан елемент развојне стратегије сваке земље. 

Ово тим пре, што је неколико развојних момената у глобалној економији остварило пресудан утицај на 

ескалирање размера еколошке неравнотеже и допринело трансформацији тако озбиљних еколошких 

проблема у једно од значајних развојних ограничења новог миленијума. Посебно се наглашава постојање 

високог степена међузависности и међусобне интеракције привреде и животне средине, будући да (1) 

животна средина пружа инпуте за остваривање економске активности, док (2) начин на који се управља 

привредом остварује утицај на стање у животној средини. Управо, развој економије животне средине као 

научне дисциплине након 60-их година XX века временски се поклопио са повећањем свести о 

међузависности економије и животне средине, односно схватањем улоге коју природни ресурси играју у 

економском процесу и формирању економске вредности.  

Након указивања на историјски развој економије животне средине или микроекономског 

(традиционалног) приступа заштити животне средине, извршена је анализа његових концептуалних 

основа. У фокусу пажње економије животне средине налази се читав низ комплексних питања, међу 

којима свакако најважније место припада идентификовању узрока деградације животне средине. Посебно 

се наглашава да је деградација животне средине иницирана постојањем тржишних и политичких 

недостатака, који се јављају како у развијеним, тако и у земљама у развоју. Међутим, за разлику од 

развијених земаља, земље у развоју се суочавају са потешкоћама у предузимању адекватне реакције на 

еколошке изазове услед (1) ограничености расположивих ресурса за решавање еколошких проблема и (2) 

изражених слабости у политичком и систему управљања. Решавање проблема негативних екстерналија и 

одсуства јасно дефинисаних својинских права над еколошком активом, такође, представља једно од 

кључних подручја интересовања економије животне средине. Аутори указују да се проблем екстерналија, 

према овом приступу, може решити на начин који укључује интернализацију екстерналије, односно 

обештећење жртве загађења или јасно дефинисање својинских права над еколошком активом. Указујући 
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на потребу за државном интервенцијом у корекцији тржишних недостатака, аутори надаље разматрају 

критеријуме за евалуацију политике заштите животне средине и аналитички оквир за доношење одлука у 

политици заштите животне средине према традиционалном приступу. Посебно се истиче значај benefit-

cost анализе, која је постала популаран аналитички метод за евалуацију јавних програма у области заштите 

животне средине. 

Будући да су интензивирањем економске активности еколошки проблеми узроковани том 

активношћу почели да попримају интернационални и глобални карактер, неопходно је да се решења ових 

проблема разматрају и на макроекономском нивоу. Управо из тог разлога, аутори надаље дају осврт на 

настанак еколошке економије и указују на нека општа разматрања еколошке економије, као 

макроекономског приступа заштити животне средине. Посебно се истиче да еколошка економија 

представља платформу за мултидисциплинарна истраживања, будући да повезивањем економије и 

екологије она омогућава плуралистички приступ проблемима животне средине, који се у основи разликује 

од приступа економије животне средине.  

На крају овог поглавља идентификоване су кључне разлике између микроекономског и 

макроекономског приступа заштити животне средине. Констатује се да се дијагнозе проблема животне 

средине између микроекономског и макроекономског приступа разликују, а још више рецепти о начину 

лечења. Еколошка економија, настала као реакција на традиционалну економију животне средине, у 

проучавању односа између економије и животне средине примењује више методолошких принципа, док 

економија животне средине стоји чврсто на стандардним принципима неокласичне економије. Док 

неокласични економисти наглашавају значај максимизирања друштвеног благостања и примене 

економских подстицаја у циљу промене еколошки деструктивног људског понашања, еколошки 

економисти користе читаву скалу методолошких поступака, укључујући и неокласичну економију, у 

зависности од сврхе истраживања. Свеобухватно сагледавање и упоредна анализа кључних подручја 

деловања економије животне средине и еколошке економије, допринело је јаснијем увиду у основне 

концептуалне разлике између ова два приступа и могућности за њихово комплементарно деловање на 

подручју решавања проблема заштите животне средине. 

Микроекономски приступ заштити животне средине пружа читав сет методолошких поступака и 

алата за примену практичних макро решења у политици заштите животне средине ради смањења загађења 

животне средине узроковане експанзијом економске активности и еколошки неодрживим темпом 

привредног раста и моделом развоја. У том контексту, друго и треће поглавље, које одликује висок степен 

комплементарности у третирању предметне проблематике, апликативног је карактера.  

Друго поглавље, Интернализација еколошких екстерналија, бави се неефикасном алокацијом 

ресурса до које долази услед испољавања тржишних недостатака. Аутори наводе примере еколошких 

екстерналија које се манифестују као загађење животне средине и експлоатација ресурса. Због утицаја 

економских активности на животну средину неопходно је да екстерни трошкови тих активности постану 

саставни део укупних трошкова предузећа које загађује животну средину. Посебна пажња у овом 

поглављу посвећена је појмовном одређењу процеса интернализације. Обухватањем укупних друштвених 

трошкова производње долази до повећања цена производа, што се последично одражава на конкурентску 

позицију предузећа на тржишту. Уважавајући карактеристике екстерналија и фазу процеса 

интернализације екстерналија врши се селекција инструмената интернализације еколошких екстерналија. 

Иако се процесом преговарања између загађивача и жртве загађења може доћи до ефикасног 

решења код кога је преостала нерегулисана количина загађења једнака постављеном циљу загађења, 

постоје случајеви где погодба не успева да смањи загађење на његов циљни ниво. У таквим случајевима, 

ефикасним мерама државне интервенције проблем загађења се може решити избором између два 

алтернативна инструмента у политици заштите животне средине: инструменти командовања и контроле и 

економско подстицајни инструменти. Управо из тог разлога, у трећем поглављу, Инструменти заштите 

животне средине, аутори указују на суштинске карактеристике и врсте ових инструмената у зависности 

од типа загађења, са посебним освртом на њихове кључне предности и недостатке. При том, наглашава се 

да избор и примена конкретног инструмента зависи од бројних фактора, док је доношење одлуке о избору 

условљено ефикасношћу конкретног инструмента у остваривању циљева заштите животне средине у 

одређеним ситуацијама. 
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2. Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Основни концепти економске политике. Ниш: Економски 

факултет Универзитета у Нишу, 222 стр. ISBN 978-86-6139-179-8, COBISS.SR-ID 277421836, CIP 

338.2 (М42) (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу о одобрењу издавања 

монографије број 04-717 од 28.03.2019. године) 

 

Монографија је настала као резултат интересовања аутора за основне концепте у вођењу 

економске политике. У односу на досадашња истраживања, монографију карактерише приступ утемељен 

на савременој економској теорији, с преовлађујућим елементима кејнзијанске економије и на њој 

заснованом концепту економске политике и монетаризма, којим је афирмисан неокласични приступ у 

вођењу економске политике. 

Предметна проблематика, кејнзијански и монетаристички концепт у вођењу економске политике, 

приказана је на укупно 222 странице куцаног текста, за који је коришћено 135 референтних извора домаће 

и стране литературе. Кључне теме које се обрађују у овој монографији могу се сагледати кроз наслове 

одговарајућих поглавља: (1) Улога економске политике у функционисању савремене привреде; (2) 

Економска политика у периоду Велике депресије; и (3) Кејнзијански и монетаристички приступ у вођењу 

економске политике. 

У првом поглављу, Улога економске политике у функционисању савремене привреде, приступа се 

најпре појмовном одређивању и сагледавању основних функција економске политике у савременим 

условима. Наглашава се да економска политика, као деловање државе на економску активност, у складу са 

постављеним циљевима, полазну основу налази у економској теорији. Дакле, у њој се повезује много 

теоријског и непосредно практичног, што је позиционира на место значајног координационог механизма 

савремене привреде који допуњује тржиште. Приликом избора основног концепта економске политике, 

надлежни државни органи суочавају се са проблемом избора, како циљева које треба остварити, у кратком, 

али и у средњем и дугом року, тако и средстава (инструмената и мера) помоћу којих се ови циљеви могу 

остварити. Отуда се, сасвим логичним, наметнуло и треће, фундаментално питање економске политике, 

питање међузависности циљева, међузависности инструмената и међузависности циљева и инструмената 

које се детаљно у овом поглављу обрађује.  

Носиоци економске политике, односно сви они субјекти који непосредно учествују у утврђивању, 

избору приоритета и остваривању циљева економске политике, сносе примарну одговорност за 

остваривање жељене ефикасности економске политике. Притом, правилно временско тајмирање 

предузетих мера и активности кључни је предуслов за успешно остваривање конкретног програма 

економске политике. Имајући у виду да питање везано за економску улогу државе, коју би она требало да 

обавља у тржишној економији и демократском друштву, представља једно од основних питања у 

економији, које је додатно потенцирала светска финансијска и економска криза из 2007. године, на крају 

првог поглавља, посебна пажња је посвећена анализи улоге државе у регулисању економске активности и 

вођењу економске политике у условима глобализације.  

Велика депресија светске привреде из 30-их година XX века, представља историјски догађај без 

преседана. Депресија није само изнедрила макроекономски огранак економске науке и прокрчила пут за 

већу интервенцију државе у привреди, већ, у извесном степену, искуство из 30-их и данас остварује утицај 

на економску мисао и примењене рецепте економске политике. Управо из тих разлога, у другом поглављу, 

Економска политика у периоду Велике депресије, аутор најпре приступа критичком преиспитивању узрока 

Велике депресије.  

Констатује се да данас не постоји општеприхваћено објашњење зашто се Депресија догодила или 

како је дошло до изненадног опоравка. Ипак, доминира схватање да је интерактивно деловање читавог 

низа фактора (економски, структурални, институционални), продуковало кризу светских размера. Посебно 

се наглашава да неадекватно вођена монетарна и фискална политика у 30-им годинама XX века су 

учиниле Велику депресију оштром и трајном. Погрешни потези носилаца монетарне политике, пре свега 

ФЕД-а, срачунати на очување златног стандарда, уз истовремено залагање за балансирани буџет у 

условима контракције економске активности, потврда су неделотворности примењених решења 

економске политике у време Депресије. На крају овог поглавља, аутор даје приказ свеобухватног програма 

социјалних и економских реформи (тзв. New Deal), чија реализација је омогућила опоравак америчке 

привреде од Депресије након 1933. године. 

Треће поглавље монографије, Keјнзијански и монетаристички приступ у вођењу економске 

политике, представља централни део монографије и логичан је наставак разматрања из другог поглавља. 



35 

 

Циљ овако формулисаног наслова трећег поглавља јесте да прикаже два приступа у вођењу економске 

политике, кејнзијански и монетаристички, као и да на практичном искуству америчке приреде укаже на 

резултате примене економско-политичких решења, која нуде ова два приступа. Аутор истиче да су 

класична доктрина и рецепти laissez-faire политике, готово, универзално прихваћени од стране економиста 

и креатора економске политике, све до периода Велике Депресије. Међутим, неуспех владајуће теорије да 

препише рецепт за оживљавање производње и запослености уједно је означио и прекретницу у развоју 

економске мисли. Британски економиста John Maynard Keynes унео је револуцију на пољу економске 

мисли, чиме су уздрмани темељи laissez-faire економске филозофије. Одговарајући на Велику депресију, 

он је развио револуционарну теорију која је пружила објашњење фактора који продукују флуктуације у 

економској активности и указала на који начин држава својом активистичком политиком може 

контролисати најгоре поремећаје у привредним циклусима. Управо из тог разлога, аутор на свеобухватан 

начин анализира кејнзијански концепт економске политике, са посебним освртом на кејнзијанско 

објашњење Велике депресије и основне смернице кејнзијанске политике 60-их и 70-их година XX века. 

Кејнзијанска економија доминирала је у економској теорији и економској политици након Другог 

светског рата, па све до средине 70-их година XX века, када су многе развијене земље почеле да се 

суочавају са појавом названом стагфлација. У том периоду развијени су модерни инструменти монетарне 

политике (контрола каматних стопа) и фискалне политике (контрола државне потрошње и пореза), а 

Phillipsova крива постаје основни аналитички инструмент за реализацију политика за ефективно 

управљање тражњом. Аутор истиче да су током 50-их, креатори економске политике веровали да 

политика агрегатне тражње може одржавати аутпут близу потенцијала и ниску инфлацију. Почетком 60-

их, прихваћено је становиште да се ниска стопа незапослености може одржавати на дуги рок и да постоји 

перманентан trade-off између инфлације и незапослености. То је дало подстрек за примену експанзивне 

политике, којом се незапосленост може смањити по нижим трошковима. Прихватање Keynesovih идеја и 

њихова интеграција у основе за вођење економске политике, имало је за последицу да је у периоду од 

1950. до 1965. године инфлација систематски држана под контролом, док су аутпут и запосленост расли по 

„здравим“ стопама, тако да није било бојазни од стагнације која је очекивана након Другог светског рата. 

Наглашава се да је најстабилнији период по питању стопе инфлације и стопе привредног раста био 

субпериод између 1960. и 1964. године, када је већина креатора економске политике примењивала лекове 

кејнзијанске економије у вођењу економске политике. Кејнзијанци полазе од уверења да држава може 

ублажити утицај рецесије и скратити време њеног трајања смањивањем пореза и повећањем потрошње, 

као и да у периоду полета економске активности, она може спречити „прегрејавање економије“ повећањем 

пореза и смањењем потрошње. 

Аутор указује да је кејнзијанска теорија оштро критикована од стране монетариста 60-их година 

XX века, због негирања значаја промене у понуди новца, као детерминанте агрегатне тражње у привреди. 

Наиме, у периоду од 1966. до 1980. године долази до постепеног убрзања инфлације, пораста 

незапослености и опадања просечне стопе раста реалног БДП-а испод оствареног нивоа у претходном 

периоду. Током 70-их, креатори монетарне и фискалне политике, под утицајем резултата Friedman-

Phelpsove анализе Phillipsove криве, увиђају да у дугом року експанзивна политика само продукује већу 

инфлацију, а не смањује незапосленост испод природне стопе. Са одбацивањем кејнзијанских рецепата у 

вођењу активистичке политике управљања тражњом, усмерене ка остваривању пуне запослености, већина 

креатора економске политике усваја транспарентна правила и напушта дискрецију при доношењу одлука. 

У таквим условима долази до јачања поверења у монетаризам и примене практичних политичких решења, 

у чијој основи стоји уверење да је опадање економске активности последица монетарних феномена, као и 

да је активна државна политика у сузбијању инфлације неефикасна у најбољем, и дестабилизирајућа у 

најгорем случају. Аутор истиче да је, као централна фигура у развоју макроекономије у другој половини 

XX века, Friedman допринео преобликовању економске мисли, не само одбацивањем кејнзијанске 

економије, већ и остављањем дубоког политичког утицаја, истицањем тезе да би креатори економске 

политике требало да стварају стабилне услове за привређивање економских субјеката. Управо из тог 

разлога, на крају овог поглавља аутор разматра основе монетаристичког концепта економске политике, са 

посебним освртом на резултате економских политика базираних на монетаризму. 
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Циљ ове монографске студије је да на основу анализе кретања параметара конкурентности 

Републике Србије у оквиру стуба Ефикасност тржишта добара према подацима из Извештаја о глобалној 

конкурентности за период од 2010. до 2015. године, допринесе идентификовању кључних конкурентских 

предности и недостатака које Република Србија поседује у овом домену. Осим тога, намера је да на основу 

упоредне анализе позиције Републике Србије и земаља региона западног Балкана у домену Ефикасност 

тржишта добара овај рад допринесе јаснијем увиду у оне критичне сегменте који захтевају примену 

ургентних мера надлежних државних органа у правцу њиховог побољшања. Остваривање основног циља 

истраживања извршено је применом метода анализе, синтезе и компаративног метода. 

Полази се од чињенице да је низак ниво конкурентности српске привреде последица још увек 

неефикасног функционисања тржишта (рада, добара и финансијског тржишта), с додатком да су испољене 

слабости у функционисању тржишта добара највеће. На основу анализе кретања кључних параметара 

конкурентности Републике Србије за период од 2007. до 2015. године утврђено је да динамика кретања 

параметара конкурентности за Републику Србију показује много већу нестабилност у односу на земље 

региона Западног Балкана. Изузев у периоду од 2007. до 2008. године када је посматрано према 

параметрима конкурентности Република Србија била на нивоу просека посматраних земаља, период од 

2009. до 2015. године обележило је испод просечно кретање вредности параметара конкурентности и 

релативно заостајање Републике Србије за осталим земљама региона.  

Рашчлањавањем ГИК на подиндексе према развојним етапама идентификована су подручја 

деловања фактора конкурентности и одређено место Републике Србије међу економијама које су вођене 

ефикасношћу. На основу упоредне анализе вредности параметара конкурентности Републике Србије за 

стубове у оквиру подиндекса Побољшање ефикасности за период од 2010. до 2015. године утврђено је да 

су конкурентске слабости Републике Србије најизраженије у сегменту који се односи на Ефикасност 

тржишта добара. Дубљом анализом кретања параметара конкурентности према носећим индикаторима 

који формирају структуру 6. стуба, Ефикасност тржишта добара, у периоду од 2010. до 2015. године 

мапирана су кључна подручја неконкурентности Републике Србије, и по том основу идентификовани 

фактори који представљају највећу препреку за остваривање жељене ефикасности на тржишту добара. 

Добијени резултати истраживања показују да Република Србија остварује незнатне конкурентске 

предности и изражене конкурентске недостатке у оквиру стуба Ефикасност тржишта добара, како 

апсолутно, према вредности индикатора, тако и релативно, на основу остварене позиције према већини 

индикатора. Констатовано је да у целом посматраном периоду највеће конкурентске недостатке Република 

Србија остварује према индикаторима Степен тржишне доминације, Ефективност антимонополске 

политике и Софистицираност купаца (просечно остварен ранг у посматраном периоду – 139., 134. и 136. 

позиција), дакле према оним детерминантама које ометају интензивнију конкуренцију између тржишних 

учесника. Осим тога, утврђено је да је слабо рангирање Републике Србије према индикаторима који се 

односе на Утицај пословних прописа на СДИ, Ефекти опорезивања на подстицај за улагање и Учешће 

страног власништва (просек периода – 125., 125., и 111. позиција) не само да доприноси релативно лошем 

позиционирају Републике Србије по питању интензитета локалне конкуренције, већ и негативно утиче на 

имиџ земље у глобалним оквирима, будући да шаље лоше сигнале потенцијалним иностраним 

инвеститорима при доношењу одлуке о локацији инвестиција. Резултати упоредне анализе индикатора из 

Извештаја Светске банке Doing Business у два узастопна периода (2014-2015) послужили су као основа за 

трасирање праваца будућих активности надлежних државних органа ка унапређењу пословног окружења 

у Републици Србији, са посебним акцентом ка елиминисању оних баријера које представљају „уско грло“ 

и баријеру за оснивање нових предузећа (Издавање грађевинске дозволе и Плаћање пореза).   

Осим тога, у циљу пружања релевантније оцене и потпунијег приказивања конкурентских 

предности и недостатака Републике Србије у домену 6. стуба конкурентности извршена је упоредна 

анализа параметара конкурентности Републике Србије и земаља Западног Балкана у 2015. години. 

Утврђено је да Република Србија знатно заостаје за земљама региона у свим сегментима стуба Ефикасност 

тржишта добара и пружене су препоруке у погледу приоритетних праваца активности надлежних 

државних органа у овом домену, ради њиховог унапређења и подизања нивоа националне конкурентности.  
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Изучавање односа између страних директних инвестиција и нивоа националне конкурентности у 

савременим условима све више привлачи пажњу у академским круговима из два основна разлога. Прво, са 

глобализацијом светске привреде, конкурентност је постала централна преокупација националних влада и 

предузећа. Друго, стране директне инвестиције као промотор процеса глобализације, због специфичних 

карактеристика које поседују, представљају фактор од суштинског значаја за унапређење конкурентских 

перформанси земље домаћина. Монографска студија има за циљ да допринесе јаснијем разумевању 

утицаја страних директних инвестиција на конкурентност привреде земље домаћина, са посебним освртом 

на Републику Србију. Будући да највећем заслуге у одређивању главних детерминанти конкурентности 

припадају Мајклу Портеру, њен циљ је и да на основу података из Извештаја о глобалној конкурентности 

Светског економског форума допринесе идентификовању предности и слабости актуелног пословног 

амбијента у Републици Србији и формирању националног дијаманта конкурентности.  

Након свеобухватног приказа релевантних теоријских становишта о односу између страних 

директних инвестиција и конкурентности, као развојних феномена, и постављања методолошког оквира 

истраживања и полазних хипотеза, у раду је извршена анализа утицаја динамике прилива страних 

директних инвестиција на ниво националне конкурентности. Констатовано је да је српска привреда у 

периоду од 2001. до 2008. године остварила позитивне транзиционе резултате, који су се одразили на 

побољшање инвестиционог амбијента и убрзање прилива страних директних инвестиција. Међутим, у 

условима осетног пада домаће и светске тражње, услед финансијске и економије кризе, успоравања 

кредитне активности и смањеног прилива страних директних инвестиција у периоду након 2008. године, 

долази до погоршања вредности кључних макроекономских индикатора српске привреде. Опадање 

прилива страних директних инвестиција у српску привреду након кризе праћено је не само опадањем 

стопе привредног раста, већ и конкурентске позиције Републике Србије.  

Аутор надаље анализира однос између прилива страних директних инвестиција и националне 

конкурентности применом Портеровог дијаманта конкурентске предности. Резултати извршене анализе 

конкурентске позиције Републике Србије применом Портеровог дијаманта према подацима из Извештаја 

о глобалној конкурентности за 2016-2017. годину послужили су као основа за доношење препорука у ком 

правцу би требало да се крећу активности како би се одржале конкурентске предности и минимизирали 

конкурентски недостаци Републике Србије у наредном периоду. Прво, анализом Портеровог дијаманта 

идентификовани су бројни конкурентски недостаци и незнатне конкурентске предности српске привреде. 

Друго, Република Србија у свом „националном дијаманту“ поседује (незнатне) конкурентске предности 

само у прва два сегмента, што је логично, имајући у виду да се она свстава у ред ефикасношћу вођених 

економија. Међутим, испољени конкурентски недостаци у прве две компоненте делују као баријере већем 

приливу страних директних инвестиција, умањујући при том могућност коришћења потенцијалних 

предности које стране директне инвестиције нуде у домену унапређења националне конкуретности. Треће, 

истраживањима је утврђено да Република Србија у сегменту услови тражње и повезане и подржавајуће 

активности нема конкурентских предности. Међутим, аутор истиче да на испољене конкурентске 

недостатке у обе компоненте националног дијаманта треба гледати као на оријентире за усмеравање 

активности надлежних државних органа ради унапређења квалитета пословног амбијента.у наредном 

периоду.   

Резултати истраживања показују да између страних директних инвестиција и нивоа националне 

конкурентности постоји директна корелациона веза, као и да је за унапређење нивоа националне 

конкурентности уз подршку страних директних инвестиција у наредном периоду неопходно унапређење 

конкурентности у сва четири дијаманта националне конкурентности. Кључни допринос овог рада огледа 

се у јаснијем разумевању улоге и значаја страних директних инвестиција у подизању конкурентских 

перформанси националне економије и пружању препорука у погледу пожељних активности надлежних 

државних органа како би се одржале постојеће конкурентске предности, минимизирали конкурентски 

недостаци и у потпуности апсорбовали позитивни ефекти страних директних инвестиција на националну 

конкурентност. 
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5. Marija Petrović-Ranđelović, Tamara Rađenović, Bojan Krstić, Vladimir Mićić (2019). Does the Level of 

Human Capital Matters for Foreign Direct Investment in the Western Balkan Countries? Acta Oeconomica, 

rad pozitivno recenziran i prihvaćen za publikovanje (Potvrda glavnog i odgovornog urednika prof. dr Peter 

Mihalyi od 17. januara 2019. godine) Journal Citation Report Impact Factor 2018 - 0.840, Journal Citation 

Report 5 Year Impact Factor - 0.673 (M23) 

 

Бројна истраживања показују да земље у развоју и земље у транзицији могу повећати 

атрактивност локације за инвестирање уколико следе политику која доприноси подизању нивоа 

образовања и квалификационе структуре радне снаге, и услед тога, развоју хуманог капитала у земљи 

домаћина. Међутим, у случају земаља Западног Балкана присутна су релативно оскудна емпријска 

истраживања на овом подручју. Управо из тог разлога, коришћењем података из међународно упоредивих 

база за период од 2008. до 2016. године, у овом раду извршено је испитивање утицаја хуманог капитала, 

као локационе детерминанте, на прилив страних директних инвестиција у земљама Западног Балкана 

(Албанија, Босна и Херцеговина, БЈР Македонија, Црна Гора и Србија). 

Полазна хипотеза, да ли хумани капитал утиче на стране директне инвестиције у земљама 

Западног Балкана, тестирана је применом корелационе и регресионе анализе. Емпиријски налази овог 

истраживања указују на постојање позитивног утицаја примарног образовања и негативног утицаја 

терцијарног образовања на прилив страних директних инвестиција. Осим тога, анализа је показала да 

политичка стабилност и контрола корупције представљају значајније детерминанте локације страних 

директних инвестиција у земљама Западног Балкана од хуманог капитала. Услед тога, констатује се да би 

надлежни државни органи требало да предузимају активности ка унапређењу институционалног оквира и 

креирању таквог амбијента које ће погодовати већем приливу страних директних инвестиција у 

посматраној групи земаља. Допринос овог рада огледа се у (1) развоју постојеће литературе о страним 

директним инвестицијама, посебно оне која се односи на земље у транзицији, и (2) развоју оног дела 

литературе о страним директним инвестицијама које је усмерено ка објашњењу детерминанти локације 

страних директних инвестиција у земљама у транзицији. 

 

6. Marija Petrović-Ranđelović, Petar Mitić, Aleksandar Zdravković, Dušan Cvetanović, Slobodan Cvetanović 

(2019). Economic Growth and Carbon Emissions: Evidence from CIVETS countries. Applied Economics, rad 

pozitivno recenziran i prihvaćen za publikovanje, DOI: 10.1080/00036846.2019.1679343, 

https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1679343 (Potvrda portfolio menadžera Kirsty Hambrook, Economics 

& Finance Journals, Taylor & Francis Group, od 07. oktobra 2019. godine i kopija e-maila o dodeljivanju 

DOI broja) Journal Citation Report Impact Factor 2018 - 0.968, Journal Citation Report 5 Year Impact Factor 

- 1.095 (M23) 

 

У периоду након 90-их година XX века, питање односа између растуће деградације животне 

средине и привредног раста постаје централна преокупација научника и истраживача различитих струка. 

Деградација животне средине представља један од најзначајнијих проблема модерног друштва, који је 

настао као директна последица климатских промена, првенствено глобалног загревања. Један од пратећих 

ефеката деградације животне средине је значајно повећање емисије гасова стаклене баште, међу којима се 

свакако истичу емисије угљен диоксида (CO2).  

Циљ овог рада је да се испита постојање дугорочног односа између емисије CO2 и одабраних 

промењивих (реални GDP, улазни сток страних директних инвестиција - FDI, формирање бруто фиксног 

капитала - GFCF, додата вредност у индустрији – IVA и per capita коришћење енергије - ENUSE) на 

примеру Колумбије, Индонезије, Вијетнама, Египта, Турске и Јужне Африке у периоду од 1989. до 2016. 

године. Резултати извршеног истраживања указују на постојање двосмерног дугорочног односа 

међузависности између свих посматраних промењивих, изузев између емисије CO2 и GDP и емисије CO2 и 

GFCF. На основу анализе краткорочне каузалности, аутори констатују да у кратком року емисија CO2 не 

узрокују промене у другим варијаблама. Утврђено је да све промењиве, осим FDI, узрокују промене у 

емисијама CO2, као и да постоји позитивна двосмерна узрочна веза између GDP и, GFCF и FDI, и између 

GFCF и IVA. Осим тога, постојање позитивне једносмерне узрочне везе потврђено је између GDP и IVA, 

GDP и ENUSE, IVA и FDI and ENUSE и FDI. Значај извршеног истраживања приказаног у овом раду 

огледа се у томе што омогућава надлежним државним органима јасније разумевање односа 

међузависности између животне средине и привредног раста. 

https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1679343
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7. Marija Petrović-Ranđelović, Zorana Kostić, Ivana Kostadinović (2018). Connection between Cluster 

Development and National Competitiveness: Regional Focus on Western Balkans. Теме, г. XLII, бр. 2, 

април - јун, стр. 621-646. UDK 330.341.1(497)"2008/2018", ISSN 0353-7919 (Print), 

ISSN 1820-7804 (Online), COBISS.SR-ID 559631, DOI: 10.22190/TEME1802621P, 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/816 

(http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/816/297) (M24) 

 

Применом савремених статистичких и софтверских решења за квантитативну анализу података, у 

раду је извршено испитивање утицаја брзине и смера промена у развоју кластера на промене у 

достигнутом нивоу националне конкурентности у земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и 

Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија) у периоду од 2008–2016. године. Резултати до којих се 

дошло у истраживању показују да (а) просечне вредности показатеља стање развоја кластера заостају за 

просечним вредностима индекса глобалне конкурентности, као и да (б) у периоду од 2008. до 2016. године 

темпо развоја кластера не прати брзину промене индекса глобалне конкурентости земаља Западног 

Балкана. Стога, аутори констатују да полазна хипотеза није апсолутно потврђена, односно да постоји 

повезаност између убрзаног развоја кластера и унапређења националне конкурентности замаља Западног 

Балкана, али да то није довољан услов за прелазак националних економија у вишу фазу развоја. 

Аутори указују да квалитет укупне пословне мреже једне привреде представља значајан елемент 

софистицираности пословних процеса. Међутим, још увек ниске вредности овог показатеља упућују на 

потребу унапређења квалитета пословне мреже и подржавајућих институција ради унапређења 

конкурентске позиције земаља региона, не само у домену Софистицираности пословних процеса, већ и на 

скали глобалне конкурентности. Стога, потенцијале за унапређење конкурентности привреда региона 

треба тражити у домену подиндекса Стање развоја кластера, који као трећи елемент микроекономске 

конкурентности непосредно одређује квалитет пословног окружења и примену софистициране пословне 

праксе. Имајући то у виду, у раду су дате препоруке у погледу приоритетних праваца активности 

надлежних државних органа у наредном периоду како би се унапредило стање развоја кластера и у исто 

време подигао ниво конкурентности привреда земаља региона. 

 

8. Snežana Radukić, Dušan Perović, Marija Petrović-Ranđelović (2019). Sustainable Development as an 

Advantage and Obstacle for Global Automotive Industry. Теме, Вол. XLIII, бр. 3. (Potvrda glavnog i 

odgovornog urednika prof. dr Suzane Đukić broj 5/00-72-003/19-018 od 10.10.2019. godine) (M24) 

 

У овом раду извршено је истраживање утицаја трошкова пословања на политике одрживог развоја 

15 највећих произвођача аутомобила са три различита континента за период од 2006. до 2017. године. Ако 

се изузме профит, трошкови истраживања и развоја, трошкови набавке сировина (материјала), трошкови 

продаје и трошкови заштите животне средине имају веома значајну улогу приликом економских анализа 

пословања 15 највећих произвођача аутомобила у свету. Управо из тог разлога, неопходно је узети у обзир 

све ове трошкове и утврдити величину њиховог утицаја на сва три стуба одрживог развоја, представљених 

преко нето профита, емисија CO2 и издвајања за друштвено одговорно пословање.  

На основу резултата примене модела регресионе анализе са фиксним ефектима утврђено је да 

трошкови набавке материјала, трошкови продаје и трошкови заштите животне средине имају статистички 

значајан утицај на нето профит водећих произвођача аутомобила, док у случају емисија CO2, трошкови 

истраживања и развоја и трошкови набавке материјала имају статистички значајан утицај. Када су у 

питању издвајања за друштвено одговорно пословање, утврђено је да трошкови набавке материјала и 

трошкови продаје имају статистички значајан утицај на издвајања произвођача аутомобила за друштвено 

одговорно пословање. Резултати истраживања приказани у овом раду указују да је економски стуб 

одрживог развоја знатно подложнији утицајима пословних трошкова у односу на еколошки и социјални 

стуб одрживог развоја. Иако је економски аспект пословања приоритетан, са повећањем захтева 

стејкхолдера и регулаторних тела за еколошки прихватљивим пословањем, произвођачи аутомобила 

поклањаће све већу пажњу еколошкој и социјалној компоненти пословања. Услед тога, аутори констатују 

да би произвођачи аутомобила требало да добро анализирају све предности и препреке које им доноси 

процес имплементације концепта одрживог развоја и да унапреде своје политике одрживог развоја, како 

би се дао већи допринос глобалној борби против климатских промена.  

 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/816
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/816/297
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papers.html) (M33) 

 

У овом раду извршена је анализа конкурентске позиције Републике Србије на скали глобалне 

конкурентности, како би се утврдило постојање везе између циљева одрживог развоја и стубова на којима 

се заснива ГИК, и добио јаснији увид у међузависност ова два феномена.  

Након указивања на кључне карактеристике концепта националне конкурентности и концепта 

одрживог развоја аутори приступају анализи конкурентске позиције Републике Србије према подацима из 

Извештаја о глобалној конкурентности Светског економског форума за 2014. годину. Констатује се да је 

српска привреда побољшала своју позицију на скали глобалне конкурентности у 2014. години у односу на 

ранг конкурентности из претходне године, али и да је то уједно и просечан ранг који је она остварила у 

периоду од 2007. до 2014. године. Детаљна анализа стубова конкурентности у две узастопне године (2013-

2014) омогућила је добијање јаснијег увида у погледу конкурентских предности и недостатака, и 

послужила као основа за пружање препорука за предузимање активности у правцу унапређења 

конкурентности српске привреде. У циљу утврђивања везе између одрживог развоја и националне 

конкурентности, надаље, применом нове методологије за мерење одрживе конкурентности Светског 

економског форума, извршена је анализа позиције Републике Србије према индексу одрживе 

конкурентности. Утврђено је да је позиција Републике Србије према овом индексу готово непромењена, 

тако да она у потпуности кореспондира оствареном рангу конкурентности. Аутори констатују да између 

националне конкурентности и одрживог развоја не постоји trade off, већ да се између њих формирају 

односи јаке комплементарности и међусобне повезаности. 

 

10. Марија Петровић-Ранђеловић, Милица Цветковић (2018). Подстицање прилива страних директних 

инвестиција као мера подршке развоју пољопривреде Републике Србије. У: Папић, Љ. (ед.), зборник 

радова са 21. међународне DQM конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2018, 

28-29 јун 2018, Пријевор. Чачак: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу 

DQM - Пријевор, стр. 324-330. ISBN 978-86-86355-36-2, COBISS.SR-ID 264686348, CIP 005.6(082) 

005.6:658.58(082) 62(082) (M33) 

 

Сагледавање улоге коју стране директне инвестиције имају у развоју пољопривреде Републике 

Србије представља предмет истраживања које је обухваћено овим радом. Аутори указују да је развој 

сектора пољопривреде значајан за остваривање стратешке визије развоја Републике Србије из разлога (1) 

што се из овог сектора неколико деценија уназад црпе акумулација коју други сектори не могу обезбедити, 

и (2) што Република Србија поседује квалитетне обрадиве површине и пољопривредне сировине које нису 

у потпуности искоришћене на савремен и конкурентан начин. 

У напредним земљама у транзицији већа оријентација страних директних инвестиција ка сектору 

пољопривреде допринела је минимизирању инвестиционог јаза и техничко-технолошкој модернизацији 

овог сектора, расту продуктивности и аутпута, и у исто време поставила основу за динамизирање темпа 

привредног раста. Међутим, на основу резултата извршене анализе секторске структуре улазних токова 

страних директних инвестиција у српску привреду у периоду након 2001. године, аутори констатују да је 

сектор пољопривреде остварио релативно скромно учешће. Посебно се наглашава да ће овај сектор у 

будућности све више привлачити иностране инвеститоре, нарочито из разлога што Република Србија, као 

изразито аграрна земља, поседује изражене компаративне предности у пољопривреди у односу на друге 

земље у окружењу, као и услед њеног стратешког настојања за укључивање у европске интеграционе 

процесе. Да би се подстакао већи прилив страних директних инвестиција у сектор пољопривреде, 

констатује се да је Републици Србији неопходна транспарентна економска политика, уз ангажовање свих 

релевантних државних, регионалних и локалних институција, као и активна промоција потенцијалних 

могућности за улагање у овај стратешки важан сектор привреде.  

http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2015-12.pdf
http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/published-papers.html
http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/published-papers.html
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11. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Анализа утицаја економске глобализације 

на привредни раст земаља Западног Балкана. У: Оцић, Ч., Томаш, Р. (ред.), зборник радова са научног 

скупа Стратегија развоја и економске сарадње малих земаља у условима глобализације и регионалних 

интеграција (Развој малих земаља у условима глобализације), 16-17. новембар 2017, Бања Лука, 

Република Српска. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, Одјељење 

друштвених наука, Књига 42, стр. 357-372. ISBN 978-99976-42-16-5, COBISS.RS-ID 8140824, CIP 

330.34:316.32(082) 

https://www.dropbox.com/s/iii7pxixakbapwv/Razvoj_malih_zemalja_u_uslovima_globalizacije-

Zbornik_ANURS-2019.pdf?dl=0 (М33) 

 

У раду је извршена анализа утицаја економске глобализације на привредни раст земаља Западног 

Балкана у периоду од 2000. до 2014. године. У циљу потврђивања истраживачког питања, да ли разлика у 

степену привредне развијености прати разлику у степену економске глобализованости, и добијања 

релевантније процене позиције ове групе земаља у процесу економске глобализације, извршена је 

компаративна анализа утицаја економске глобализације на привредни раст са новим земљама чланицама 

ЕУ13. Методолошку основу рада чини провера хомогености варијабилитета просечних вредности БДП 

per capita, као индикатора привредне развијености, и Индекса економске глобализације на узорку од 18 

земаља у посматраном временском периоду.  

Кључни емпиријски налази овог истраживања огледају се у следећем. Прво, у периоду од 2000. до 

2014. године процес економске глобализације одвијао се неједнаким темпом у посматраним земљама, али 

је у просеку текао брже у новим земљама чланицама Европске уније, него у земљама Западног Балкана. 

Друго, постоји јака позитивна и умерено јака позитивна веза између вредности просечног БДП per capita и 

Индекса економске глобализације за групу земаља Западног Балкана и групу нових земаља ЕУ13, али она 

није статистички значајна (вредност Pearsonovog коефицијента - 0,834 и 0,528, респективно). Иако 

Pearsonov коефицијент не указује на узрочно-последични однос између наведених индикатора, већ само на 

смер и јачину, аутори констатују да земље Западног Балкана, поред решавања бројних проблема са којима 

се суочавају у процесу транзиције, морају да се више интегришу у актуелне процесе глобализације светске 

привреде како би повећале привредни раст и последично, максимално апсорбовале позитивне стране 

процеса економске глобализације. 

 

12. Марија Петровић-Ранђеловић, Ивана Костадиновић (2016). Инфраструктура као детерминанта 

одрживог развоја и конкурентности привреде Републике Србије. У: Ђуровић Тодоровић, Ј., 

Радосављевић, М. (ред.), зборник радова Конкурентност и одрживи развој привреде Републике 

Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 149-166. UDK 711.4:502.131.1(497.11), 

ISBN 978‐86‐6139-125-5, COBISS.SR-ID 225616140, CIP 338:339.137.2(497.11)(082) 

502.131.1:338.1(082) 338.2(497.11)(082) (М45) 

 

Будући да инфраструктура представља основу развоја и функционисања сваке националне 

економије, циљ овог рада је двострук: прво, да на основу свеобухватне анализе утицаја инфраструктуре на 

одржив развој допринесе јаснијем разумевању њихових међусобних односа, и друго, да на основу анализе 

кретања параметара конкурентности Републике Србије у домену 2. стуба конкурентности, 

Инфраструктура, према подацима из Извештаја о глобалној конкуретности за период од 2010. до 2015. 

године, допринесе идентификовању конкурентских предности и посебно, конкурентских недостатака, 

како би се пружиле препоруке у погледу пожељних праваца активности надлежних државних органа ради 

њиховог побољшања, уз истовремено подизање нивоа националне конкурентности и остваривање 

одрживог развоја српске привреде. 

На основу резултата извршене анализе кретања параметара конкурентности Републике Србије у 

домену 2. стуба конкурентности, Инфраструктура, за период од 2010. до 2015. године, аутори констатују 

да испољени недостаци у овом домену представљају потенцијалну претњу у нарушавању конкурентске 

способности српске привреде. Будући да су 9. циљ Одрживог развоја, Изградити прилагодљиву 

инфраструктуру, промовисати одрживу индустријализацију и подстицати иновативност, и 2. стуб 

конкурентности, Инфраструктура, еквивалентни, аутори наглашавају да је развој квалитетне, одрживе и 

прилагодљиве инфраструктуре у функцији симултаног остваривања циљева одрживог развоја и подизања 

нивоа националне конкурентности. 

https://www.dropbox.com/s/iii7pxixakbapwv/Razvoj_malih_zemalja_u_uslovima_globalizacije-Zbornik_ANURS-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iii7pxixakbapwv/Razvoj_malih_zemalja_u_uslovima_globalizacije-Zbornik_ANURS-2019.pdf?dl=0
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13. Марија Петровић-Ранђеловић, Тамара Рађеновић (2018). Утицај локационих детерминанти 

страних директних инвестиција на конкурентност српске привреде. У: Ђуровић Тодоровић Ј., 

Радосављевић, М. (ред.), зборник радова Конкурентност и одрживи развој привреде Републике 

Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 223-238. UDK 339.727.22, ISBN 978-

86-6139-161-3, COBISS.SR-ID 268172044, CIP 338:339.137.2(497.11)(082) 502.131.1:338.1(082) 

338.2(497.11)(082) (M45) 

 

У овом раду је извршено истраживање утицаја локационих детерминанти страних директних 

инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије, испитивањем њиховог развојног тренда у 

периоду од 2007. до 2017. године. Полазећи од дефинисаног циља истраживања, у раду су тестиране 

одређене хипотезе и то применом динамичке и корелационе анализе. У анализи су коришћени подаци о 

глобалном индексу конкурентности Светског економског форума, као и подаци из базе Светске банке о 

БДП per capita и страним директним инвестицијама за период од 2007. до 2017. године.  

Резултати динамичке анализе су у потпуности потврдили прву хипотезу. Наиме, утврђено је да 

постоји значајна разлика у погледу доприноса појединих детерминанти страних директних инвестиција 

конкурентности привреде Републике Србије. У периоду пре избијања светске економске кризе (2001-2007) 

стране директне инвестиције послужиле су као кључни генератор убрзаног раста привреде Републике 

Србије. Међутим, на основу добијених резултата корелационе анализе друга хипотеза није потврђена. 

Заправо, утврђено је да је веза између страних директних инвестиција и БДП per capita и ГИК негативна у 

периоду након кризе, а при том и није статистички значајна. Аутори констатују да основне разлоге 

негативне везе између привредног раста, националне конкурентности и страних директних инвестиција 

свакако треба тражити у значајном смањењу прилива страних директних инвестиција, услед погоршања 

квалитета инвестиционог амбијента у периоду након светске економске кризе из 2008. године. 

 

14. Marija Petrović-Ranđelović, Marko Janaćković (2016). Analysis of the Dynamics of Foreign Direct 

Investment Inflows and Prospects of Future Investment Trends in the Republic of Serbia. Journal Association 

1901 „SEPIKE“, Edition 15, pp. 126-132. p-ISSN: 2196-9531: Journal Association 1901 SEPIKE, e-ISSN: 

2372-7438: Journal Association 1901 SEPIKE, US Edition 15, 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b199e2_04578798e9674308b31a331b54085232.pdf (M51) 

 

Циљ овог рада је да на основу анализе динамике трендова у приливу страних директних 

инвестиција у српску привреду и поређењем са земљама региона Западног Балкана допринесе 

идентификовању позиције Републике Србије као инвестиционе дестинације. Резултати извршене анализе 

указују да је прилив страних директних инвестиција у српску привреду након 2000. године, пре свега, био 

резултат процеса приватизације, који према оценама стручњака није довео до значајног подизања нивоа 

ефикасности пословања привреде и креирању нових радних места. У периоду од 2013. до 2015. године 

видљиви су знаци побољшања динамике прилива страних директних инвестиција, будући да је Република 

Србија, мерено бројем радних места у односу на величину популације, повратила своју позицију као 

водећа инвестициона дестинација у свету.  

Међутим, аутори истичу да је за стабилан и дугорочан раст једне националне економије далеко 

важнија секторска оријентација страних директних инвестиција од њиховог квантума. Упркос чињеници 

да је након 2015. године дошло до опадања удела услужног сектора у секторској структури улазних токова 

страних директних инвестиција, аутори констатују да би надлежни државни органи требало да своје 

активности у наредном периоду усмеравају ка подстицању већих улазних токова страних директних 

инвестиција у оне секторе у којима се ствара додата вредност и који су усмерени ка извозу. Осим тога, 

имајући у виду исцрпљене могућности приватизације као канала за инфилтрирање страних директних 

инвестиција, аутори указују да ће перспективе будућих инвестиционих тенденција умногоме бити 

детерминисане активностима надлежних државних органа у правцу унапређења квалитета пословног 

окружења Републици Србији и подстицања оних облика страних директних инвестиција (greenfield и 

brownfield) које би генерисале веће развојне користи за српску привреду. Нарочито, убрзање ритма 

реформских процеса, уз остваривање значајног степена економске и политичке стабилности требало би да 

делује позитивно на побољшање пословног окружења и привлачење значајног квантума greenfiled извозно 

оријентисаних пројеката страних директних инвестиција као детерминанте будућег раста и развоја српске 

привреде. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b199e2_04578798e9674308b31a331b54085232.pdf
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15. Марија Петровић-Ранђеловић, Бојан Крстић (2017). Утицај еколошке регулативе на одлуке о 

локацији страних директних инвестиција. Ecologica, Vol. 24, No. 85, стр. 97-102. UDC 

330.142.211.4.502.34, ISSN 0354-3285 = Ecologica, COBISS.SR-ID 80263175, CIP 502.7, 

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf 

(M51) 

 

Већина анализа процеса доношења одлука о локацији страних директних инвестиција наглашава 

значај многих фактора који су укључени у доношење тих одлука, као што су политичка стабилност, 

величина и раст потенцијалног тржишта, приступ другим тржиштима, трошкови радне снаге, лакоћа 

репатријације профита, транспарентност и предвидљивост административног и законодавног оквира, 

инфраструктура, квалитет живота, итд. Међутим, у условима све веће економске повезаности између 

земаља, истраживање улоге коју еколошка регулација има у обликовању компаративних предности 

потенцијалне земље домаћина страних директних инвестиција све више добија на значају. Управо, 

сагледавање улоге коју еколошка регулатива има у детерминисању одлуке о локацији страних директних 

инвестиција представља предмет истраживања које је обухваћено овим радом.  

Постоји обиље доказа у прилог чињеници да у, односу на друге факторе, еколошки прописи 

играју мању улогу у доношењу локационих одлука мултинационалних корпорација. Међутим, не сме се 

занемарити чињеница да је степен у коме еколошка регулатива утиче на инвестиционе одлуке предузећа 

одређен деловањем бројних фактора, а њен значај у детерминисању одлуке о локацији зависи од врсте 

индустрије и сектора који је у питању. Опште је прихваћено да додатни трошкови производње које 

узрокује чвршћа еколошка регулатива не утичу значајно на одлуке о локацији страних директних 

инвестиција. То потврђују и резултати анализе емпиријских истраживања утицаја еколошке регулативе на 

доношење одлуке о локацији инвестиција, који пружају основу за доношење закључка да: (1) еколошки 

трошкови незнатно партиципирају у укупним трошковима производње; (2) ниво еколошке регулативе, и 

тиме условљен ниво еколошких трошкова, представља само једну од бројних, али не и примарну 

детерминанту при доношењу одлуке о избору локације за инвестиције; и (3) еколошки прописи могу бити 

фактор од одлучујућег значаја, нарочито при доношењу коначне одлуке о избору између две земље које 

припадају истом трговинском подручју или између различитих локација у истој земљи домаћина. 

 

16. Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Janković-Milić, Ivana Kostadinović (2017). Market Size as a 

Determinant of the Foreign Direct Investment Inflows in the Western Balkans Countries. Facta Universitatis, 

Series: Economics and Organization, Vol. 14, No. 2, pp. 93-104. UDC 339.1:339.727.22(497-15), ISSN 

0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), COBISS.SR-ID 87230727, DOI: 10.22190/FUEO1702093P, 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/2267 

(http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/579) (M51) 

 

Бројна емпиријска истраживања потврђују да величина тржишта представља једну од кључних 

детерминанти прилива страних директних инвестиција, и то нарочито тржишно оријентисаних пројеката 

страних директних инвестиција. У основи, доминантно становиште је да веће тржиште земље домаћина 

привлачи већи квантум страних директних инвестиција. Применом вишеструке регресионе анализе, 

аутори су извршили испитивање утицаја величине тржишта, раста тржишта, трговинске отворености и 

величине становништва на прилив страних директних инвестиција у шест земаља Западног Балкана у 

периоду од 2007. до 2015. године.  

Основни налази овог истраживања су у складу са постављеним хипотезама. У посматраном 

периоду, величина становништва је остварила највећи релативни утицај на прилив страних директних 

инвестиција, док, величина тржишта и раст тржишта су имали статистички значајан утицај на прилив 

страних директних инвестиција. Такође, добијени резултати истраживања потврђују хипотезу да 

трговинска отвореност не остварује статистички значајан утицај на прилив страних директних 

инвестиција. Шта више, ова промењива је имала негативан утицај на прилив страних директних 

инвестиција у посматраној групи земаља. Аутори констатују да резултати истраживања приказаног у овом 

раду подржавају налазе других емпиријских истраживања о утицају величине тржипта на прилив страних 

директних инвестиција. Посебно се наглашава да величина тржишта заузима посебно значајно место међу 

детерминантама прилива страних директних инвестиција, и по том основу остварује највећи утицај на 

инвестиционе одлуке мултинационалних корпорација у земљама Западног Балкана. 

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/2267
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/579
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17. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović, Vesna Janković-Milić (2018). The Interdependence 

between Environmental and Social Performances and Company’s Economic Value: The Case Study of Titan 

Cement Kosjerić. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 15, No. 3, pp. 279-293. 

UDC 502/504:65.015.25005.35, ISSN 0354-4699, COBISS.SR-ID 87230727, 

https://doi.org/10.22190/FUEO1803279P 

(http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/632) (M51) 

 

Индустрија цемента се данас издвојила као једна еколошки осетљива индустријска грана из 

неколико разлога. Прво, производња цемента захтева потрошњу огромне количине ресурса и енергије. 

Друго, са порастом светске популације непрекидно расте и тражња за енергијом и грађевинским 

материјалима, што утиче на повећање емисије гасова са ефектом „стаклене баште“. Треће, и повезано са 

претходним, повећано глобално загревање условљено емисијом угљен диоксида (CO2) узрокује климатске 

промене са вишеструко негативним економским, еколошким и социјалним последицама на глобалном 

нивоу.  

Коришћењем података о одабраним финансијским и нефинансијским перформансама из 

Извештаја о друштвено одговорном пословању и одрживом развоју за период од 2011. до 2015. године, у 

овом раду извршено је испитивање односа између еколошких и социјалних перформанси и економске 

вредности компаније Титан цементаре Косјерић. У циљу потврђивања полазних хипотеза коришћени су 

метод анализе, метод синтезе и метод корелационе анализе. Емпријски налази овог истраживања указују 

да постоји висок степен међузависности између еколошких и социјалних перформанси и економске 

вредности компаније, што је у складу са обавезивањем компаније на одрживи развој и друштвено 

одговорно пословање. Аутори констатују да компанија Титан Цементара Косјерић у свом пословању 

примењује добру праксу која уважава основна начела одрживог развоја. Поштовање етичких кодекса, 

континуирано спровођење активности ка унапређењу компетенција и знања запослених, као и стално 

иновирање процеса производње, увођењем технологије која је мање еколошки интензивна, доприноси 

повећању економске вредности компаније и подстиче позитивне промене у друштвеној и животној 

средини. Главни допринос рада огледа се у наглашавању значаја реализације друштвено одговорне праксе 

у компанијама из области индустрије цемента за унапређење свих аспеката одрживог пословања, 

финансијског, еколошког и социјалног. 

 

2. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА 

 

На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да је др Марија Петровић-

Ранђеловић како бројем и структуром, тако и квалитетом објављених научних и стручних радова из уже 

научне области Привредни развој и економска политика, а првенствено монографијама националног 

значаја, показала завидну истраживачку зрелост и компетентност у познавању истраживаних области и 

дала значајан допринос развоју научне мисли из области за коју се бира.  

Научно-истраживачки опус кандидата у периоду након избора у звање ванредни професор 

одликује пажљиво одабрана и увек актуелна тематика, као и добро промишљени и научно утемељени 

изнети ставови. У радовима кандидат успешно презентира актуелне концепте из области привредног 

развоја, као и економске политике, чиме потврђује да је аутор који влада обрађиваном материјом. Посебно 

вредним се сматра интересовање кандидата ка истраживању актуелних проблема у савременим условима 

развоја, као што су национална конкурентност, стране директне инвестиције, одрживи развој и заштита 

животне средине.  

У коауторској монографији националног значаја, Економски приступ заштити животне 

средине, др Марија Петровић-Ранђеловић свестрано и објективно истражује економске могућности 

решавања проблема заштите животне средине у савременим условима. Указујући на економске приступе 

у решавању проблема животне средине, као и на могућа решења за интернализацију еколошких 

екстерналија и посебно, на потребу државне интервенције у случају решавања тржишних недостатака, 

кандидат је успео да на јасан, језгровит и разумљив начин прикаже проблем, научно елаборира и укаже на 

релевантна теоријска и практична решења проблема животне средине.  

У монографији националног значаја, Основни концепти економске политике, која представља 

заокружену теоријско-истраживачку целину о основним концептима у вођењу савремене економске 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/632
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политике, др Марија Петровић-Ранђеловић је на коректан и методолошки прихватљив начин 

експлицирала основне концепте економске политике. Препознајући значај и потребу теоријског и 

апликативног сагледавања основних концепата економске политике, кандидат је успео да, доследним 

придржавањем високог нивоа научне анализе и приказа третираних приступа у вођењу економске 

политике, пружи солидне одговоре на многа питања која данас доминирају када се говори о горе наведеној 

теми. 

У радовима кандидата који су саопштени на научним скуповима међународног или националног 

карактера и објављени у зборницима радова, научно-стручним часописима националног и међународног 

карактера, тематским зборницима или деловима монографија запажа се висок академски ниво анализе и 

промишљања кључних развојних проблема са којима се данас суочавају креатори економске политике.  

Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада у периоду након избора у звање 

ванредни професор, Комисија сматра да је кандидат успешно овладао научном методологијом, показао 

завидан ниво научног знања и способност објективне анализе, као и смелост у формулисању сопствених 

ставова и оцена у вези нових трендова и изазова у савременим концептима развоја. Комисија закључује да 

се кандидат, у својим радовима, доследно бави широм проблематиком из уже научне области Привредни 

развој и економска политика, пружајући при том значајан допринос даљем развоју и унапређењу науке у 

области којом се бави.  

 

IV  НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ КАНДИДАТА 

 

Кандидат др Марија Петровић-Ранђеловић је започела универзитетску каријеру након заснивања 

радног односа 2000. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, најпре у звању асистента-

приправника, затим асистента, а потом у звању доцента и ванредног професора.  

У оквиру уже научне области Привредни развој и економска политика, др Марија Петровић-

Ранђеловић је, према актуелном наставном плану и програму, распоређена за извођење наставе на свим 

нивоима студија на Економском факултету у Нишу. На основним академским студијама распоређена је да, 

као наставник, изводи часове предавања и вежби из предмета Национална економија и Економска 

политика. У школској 2007/2008. години била је ангажована за извођење вежби, док је у школској 

2012/2013. години изводила наставу из предмета Регионална економија на дипломским академским 

(мастер) студијама. Од школске 2013/2014. године изводи наставу на дипломским академским (мастер) 

студијама из предмета Економија одрживог развоја и наставу на докторским академским студијама из 

предмета Стратегије друштвено-економског развоја (од школске 2016/2017. године Стратегије 

привредног развоја).  

Кандидат др Марија Петровић-Ранђеловић има значајно, вишегодишње педагошко искуство 

стечено извођењем различитих облика универзитетске наставе на Економском факултету у Нишу. Рад са 

студентима на основним академским, дипломским академским (мастер) и докторским академским 

студијама на Факултету односи се на извођење предавања и вежби, обављања консултација и испита на 

назначеним предметима. Осим тога, посебно се вреднује спремност кандидата у пружању неопходне 

стручне помоћи студентима у изради семинарских, као и дипломских и завршних радова, мастер радова и 

докторских дисертација. Поред стручног и савесног извршавања наставних обавеза, др Марија Петровић-

Ранђеловић настоји да, применом интерактивног метода рада у настави, мотивише студенте да се активно 

укључују у реализацију наставног процеса, како би се повећала ефикасност учења и усвајање нових знања.  

Др Марија Петровић Ранђеловић има коректан и професионалан однос према студентима, и 

успешно извршава све своје обавезе у настави и раду са студентима на свим нивоима студија. У прилог 

томе говоре високе просечне оцене кандидата у студентској евалуацији квалитета садржаја и метода 

наставе.  

Имајући у виду све напред наведено, Комисија сматра да кандидат поседује неопходно искуство и 

способност за наставни и педагошки рад. 

 

 



46 

 

V  ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ 

ПОДМЛАТКА 

 

Кандидат др Марија Петровић-Ранђеловић је од избора у звање ванредни професор на пољу 

развоја научно-наставног подмлатка остварила резултате везане за: 

а) менторство и чланство у комисијама за одбрану докторских дисертација, мастер радова и завршних 

(дипломских) радова, 

б)   учешће у комисијама за писање извештаја за избор наставника и сарадника факултета, 

о чему је поднета уредна документација из које се потврђује следеће.  

 

a) Менторство и чланство у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација, мастер радова 

и завршних (дипломских) радова, као и за оцену научне заснованости теме докторских дисертација 

 

а.1.) Менторство и чланство у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација: 

a.1.1.) Ментор у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Утицај 

агроекономских мера на развој пољопривреде Републике Србије“, кандидата Милице Цветковић (Одлука 

Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за 

оцену научне заснованости теме докторске дисертације број 8/18-01-001/17-037 од 21.02.2017. године; 

Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању 

ментора за израду докторске дисертације број 8/18-01-003/17-027 од 25.05.2017. године; Одлука Научно-

стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације број 8/18-01-007/17-020 од 27.11.2017. године); 

а.1.2.) Члан у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације под називом: „Стране директне 

инвестиције као носиоци процеса глобализације“, кандидата Млађана Димитријевића (Одлука Наставно-

научног већа Економског факултета у Нишу о образовању Комисије за оцену стручне и научне 

подобности предложене теме и кандидата мр Млађана Димитријевића за израду докторске дисертације 

под називом: „Стране директне инвестиције као носиоци процеса глобализације“ број 04-1892 од 

26.06.2014. године; Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу о образовању Комисије 

за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата мр Млађана Димитријевића под називом: „Стране 

директне инвестиције као носиоци процеса глобализације“ број 04-1846 од 02.06.2016. године). 

 

а.2.) Менторство у комисијама за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

(дисертације у поступку израде): 

а.2.1.) Ментор у Комисији за оцену научне заснованости теме докторске дисертације (дисертација у 

поступку израде) под називом: „Утицај страних директних инвестиција на конкурентност привреде 

Републике Србије“, кандидата Марка Јанаћковића (Одлука Научно-стручног већа за друштвено-

хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме 

докторске дисертације број 8/18-01-001/19-033 од 25.01.2019. године; Одлука Научно-стручног већа за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању ментора за израду докторске 

дисертације, бр. 8/18-01-002/19-035 од 20.03.2019. године). 

 

а.3.) Менторство и чланство у комисијама за оцену и одбрану мастер радова: 

а.3.1.) Ментор у изради и одбрани мастер радова, на тему: 

1. „Изазови решавања проблема заштите животне средине у Републици Србији“, кандидаткиње Марије 

Живадиновић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер 

рада број 04-196 од 23.01.2015. године); 
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2. „Значај страних директних инвестиција за развој пољопривреде Републике Србије“, кандидата Дарка 

Стоименова (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 

04-408 од 02.03.2017. године); 

3.  „Примена концепта одрживог развоја у металској индустрији“, кандидаткиње Марије Величковић 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-1884 од 

28.09.2017. године); 

4. „Имплементација концепта одрживог развоја у банкарском сектору“, кандидата Милоша Станковића 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-836 од 

26.04.2018. године); 

5. „Значај институција за унапређење конкурентности привреде Републике Србије“, кандидаткиње 

Милице Петковић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер 

рада број 04-2462 од 01.11.2018. године); 

6. „Политика и мере подршке развоју пољопривреде у Републици Србији“, кандидаткиње Милене 

Љубеновић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 

04-2457 од 01.11.2018. године); 

7. „Стране директне инвестиције и дигитална економија“, кандидаткиње Катарине Станојевић (Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-2456 од 

01.11.2018. године). 

 

а.3.2.) Ментор у изради мастер радова који још нису одбрањени, на тему: 

8. „Утицај политике заштите животне средине на националну конкурентност“, кандидата Николе 

Николића (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 

04-1658 од 04.07.2019. године); 

9. „Анализа пословног окружења у Републици Србији према индикаторима управљања Светске банке“, 

кандидата Велибора Милића (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у 

Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану 

мастер рада број 04-2210 од 26.09.2019. године). 

 

а.3.3.) Чланство у комисијама за оцену и одбрану мастер радова, на тему: 

1. „Улога државне помоћу у унапређењу конкуренције на тржишту Републике Србије“, кандидаткиње 

Весне Вучетић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер 

рада број 04-182 од 22.01.2015. године); 

2. „Правци развоја руралне политике у Европској унији“, кандидаткиње Лидије Ђорђевић (Одлука Већа 

за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-1341 од 06.05.2015. 

године); 

3. „Стратегија промоције трговинских компанија у условима интернационализације“, кандидата 

Антонија Стојковића (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер 

рада број 04-1601 од 28.05.2015. године); 
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4. „Ограничења и могућности развоја тржишта некретнина у Републици Србији“, кандидата Митра 

Булатовића (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 

04-1981 од 29.06.2015. године); 

5. „Значај обновљивих и необновљивих природних ресурса за остваривање одрживог развоја“, 

кандидаткиње Наташе Коцић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у 

Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану 

мастер рада 04-3230 од 30.10.2015. године); 

6. „Ограничења у имплементацији Стратегије одрживог развоја Републике Србије“, кандидаткиње 

Сандре Митић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер 

рада број 04-4092 од 25.12.2015. године); 

7. „Проблем еколошких екстерналија и могућа решења“, кандидата Александра Станојевића (Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-582 од 

29.02.2016. године); 

8. „Развој пољопривреде у скаду са заштитом окружења“, кандидаткиње Александре Голубовић 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-986 од 

01.04.2016. године); 

9. „Специфичности опорезивања добити правних лица у савременим пореским системима“, 

кандидаткиње Јелене Јовановић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета 

у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и 

одбрану мастер рада број 04-1948 од 06.06.2016. године); 

10. „Карактеристике и перспективе привредног развоја Општине Бор“, кандидаткиње Сање Томић 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-1405 од 

06.07.2017. године); 

11. „Узроци смањења издашности царина у фискалном систему Републике Србије“, кандидаткиње 

Милене Лозанац (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер 

рада број 04-1875 од 28.09.2017. године); 

12. „Анализа јавног дуга у решавању проблема буџетског дефицита“, кандидаткиње Јелене Митровић 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-2270 од 

02.11.2017. године); 

13. „Мере подршке у процесу хармонзације аграрне политике Републике Србије са Заједничком 

аграрном политиком Европске уније“, кандидата Александра Стојановића (Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-2275 од 02.11.2017. године); 

14. „Значај предузетништва за унапређење конкурентности пољопривредне производње Републике 

Србије“, кандидаткиње Александре Симић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета 

Универзитета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за 

оцену и одбрану мастер рада број 04-833 од 26.04.2018. године); 

15. „Органска производња и здравствена безбедност хране“, кандидаткиње Александре Цветановић 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-2461 од 

01.11.2018. године); 

16. „Облици туризма у функцији одрживог развоја“ кандидата Деспота Симоновића (Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 
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мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-2806 од 29.11.2018. 

године); 

17. „Компаративна анализа опорезивања добити правних лица“, кандидаткиње Милице Сибиновић 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-1023 од 

25.04.2019. године); 

18. „Обновљиви и необновљиви ресурси у функцији одрживог развоја“, канидаткиње Александре 

Стојановић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 

04-1638 од 04.07.2019. године). 

 

а.3.4.) Чланство у комисијама за оцену и одбрану мастер радова који још нису одбрањени, на тему: 

19. „Специфичности јавних добара као узрок неефикасности тржишта“, кандидата Славише Стојановића 

(Одлука Већа за мастер студије Економског факултета Универзитета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за оцену и одбрану мастер рада број 04-698 од 

28.03.2019. године); 

20. „Управљање животном средином у функцији одрживог развоја туризма Републике Србије“, 

кандидаткиње Анђелије Николић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета 

Универзитета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада и именовању Комисије за 

оцену и одбрану мастер рада број 04-701 од 28.03.2019. године). 

 

Осим менторства и чланства у комисијама за израду и одбрану мастер радова, др Марија 

Петровић-Ранђеловић била је ментор и члан комисија за одбрану више десетина завршних (дипломских) 

радова на основним академским студијама. 

 

б) Учешће у комисијама за писање извештаја за избор наставника и сарадника факултета: 

1. члан Комисије за писање Извештаја за избор наставника у звање доцент за научну област Менаџмент 

и бизнис - Управљање природним ресурсима и Одрживи развој на Факултету за менаџмент у Зајечару, 

Универзитет „Џон Незбит“, Београд (Прилог - Одлука Наставно-научног већа Факултета за 

менаџмент у Зајечару број 612-358/13 од 29.11.2016. године); 

2. члан Комисије за писање Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за сарадника у настави за 

ужу научну област Привредни развој и економска политика на Економском факултету Универзитета 

у Нишу (Прилог - Одлука Изборног већа Економског факултета Универзитета у Нишу број 04-1687 

од 04.07.2019. године). 

 

VI  ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

На основу увида у обимну документацију коју је кандидат приложио у својој пријави, Комисија је 

констатовала да је др Марија Петровић-Ранђеловић, својим професионалним и стручним активностима, 

реализовала укупно осам елемената доприноса академској и широј заједници из члана 4. Ближих 

критеријума за избор у звања наставника. Њихов преглед дат је у тексту који следи. 

 

1. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:  

 

1.1. члан Комисије за спровођење конкурса за упис студената у I годину основних академских студија 

Економског факултета у Нишу: 
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 заменик испитивача за полагање допунског испита кандидата са неодговарајућим средњим 

образовањем за предмет Национална економија школске 2016/2017. године (Одлука Наставно-

научног већа Економског факултета у Нишу број 04-1015 од 01.04.2016. године), школске 

2018/2019. године (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-788 

од 26.04.2018. године),  

 испитивач за полагање допунског испита кандидата са неодговарајућим средњим образовањем 

за предмет Национална економија школске 2015/2016. године (Одлука Наставно-научног већа 

Економског факултета у Нишу број 04-1672 од 05.06.2015. године), школске 2017/2018. године 

(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-715 од 10.04.2017. 

године), школске 2019/2020. године (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у 

Нишу број 04-1025 од 25.04.2019. године); 

1.2. испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије 

Економског факултета у Нишу за предмет Национална економија школске 2015/2016. године 

(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-2669 од 24.09.2015. 

године), школске 2016/2017. године (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у 

Нишу број 04-1018 од 01.04.2016. године), школске 2018/2019. године (Одлука Наставно-научног 

већа Економског факултета у Нишу број 04-791 од 26.04.2018. године); 

1.3. заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије 

Економског факултета у Нишу за предмет Национална економија школске 2017/2018. године 

(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-718 од 10.04.2017. године), 

школске 2019/2020. године (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 

04-1028 од 25.04.2019. године); 

1.4. испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије 

Економског факултета у Нишу за предмет Економска политика: школске 2015/2016. године 

(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-2669 од 24.09.2015. 

године), школске 2017/2018. године (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у 

Нишу број 04-718 од 10.04.2017. године), школске 2019/2020. године (Одлука Наставно-научног 

већа Економског факултета у Нишу број 04-1028 од 25.04.2019. године); 

1.5. заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске студије 

Економског факултета у Нишу за предмет Економска политика школске 2016/2017. године 

(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-1018 од 01.04.2016. 

године), школске 2018/2019. године (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у 

Нишу број 04-791 од 26.04.2018. године). 

 

2. Учешће у раду тела Факултета и Универзитета: 

 

2.1. члан Комисије за спровођење конкурса за упис студената на мастер академске студије Економског 

факултета у Нишу школске 2015/2016. године (Одлука Наставно-научног већа Економског 

факултета у Нишу број 04-2670 од 24.09.2015. године), 

2.2. члан Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу на период од три године, 2015-2018, 

2018-2021 (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-3214 од 

30.10.2015. године и број 04-2391 од 01.11.2018. године), 

2.3. члан Комисије за годишњи попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу са 

стањем на дан 31.12.2015. године - Централна комисија за попис (Одлука декана Економског 

факултета у Нишу број 01-4031 од 23.12.2015. године), 

2.4. члан Комисије за годишњи попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу са 

стањем на дан 31.12.2016. године - Комисија за попис потраживања и обавеза (Одлука декана 

Економског факултета у Нишу број 01-186 од 05.12.2016. године), 

2.5. члан Комисије за попис средстава и извора средства Економског факултета у Нишу са стањем на 

дан 31.12.2018. године - Комисија за попис књижаре и магацина књига (Одлука декана 

Економског факултета у Нишу број 01-2863 од 03.12.2018. године), 
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2.6. члан Комисије за упис студената на докторске академске студије Економског факултета у Нишу за 

школску 2017/2018. годину (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 

04-717 од 10.04.2017. године), 

2.7. члан тима за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу за студијски 

програм Финансије, банкарство и осигурање на основним академским студијама (Одлука 

Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-711 од 28.03.2019. године). 

 

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: 

 

3.1. члан Издавачког савета часописа Economics of Sustainable Development, ISSN 2560-421X, UDK 

33+502/504 (https://www.ekonomika.org.rs/esd/redakcija.html), 

3.2. члан Националног научног одбора 9. међународне научне конференције (9
th
 International Scientific 

Conference) Sustainable Growth in Small Open Economies, одржане 26. октобра 2017. године у 

Београду,  у организацији Института економских наука, Београд, и Економског факултета, Ниш 

(https://www.ien.bg.ac.rs/ies-conference/archive17.html), 

3.3. члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу.  

 

4. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној и широј заједници: 

 

4.1. ментор у једној Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације и ментор у једној Комисији за 

оцену научне заснованости теме докторске дисертације (дисертације у поступку израде) на 

докторским академским студијама,  

4.2. ментор у изради и одбрани седам мастер радова и ментор у изради два мастер рада који још нису 

одбрањени на дипломским академским (мастер) студијама,  

4.3. ментор у изради више више десетина завршних (дипломских) радова на основним академским 

студијама. 

 

5. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других институција): 

 

5.1. рецензент 1 рада у међународном часопису категорије М23 – Fresenius Environmental Bulletin, 

званичног часописа MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection e.V.), 

IAES (International Academy of Environmental Safety) и SECOTOX (Society of Ecotoxicology and 

Environmental Safety) у издању Parlar Scientific Publications PSP, Freising, Germany, ISSN 1018-4619 

(Потврда главног и одговорног уредника Prof. Dr. Harun Parlarа од 08.08.2019. године), 

5.2. рецензент радова у националном часопису међународног значаја категорије М24 – Теме, издавач 

Универзитет у Нишу, ISSN 0353-7919 (штампано издање), ISSN 1820-7804 (електронско издање) 

(Потврда главног и одговорног уредника проф. др Сузане Ђукић број 5/00-72-003/19-016 од 

02.10.2019. године), 

5.3. рецензент радова у врхунском часопису националног значаја категорије М51 – Facta Universitatis, 

Series: Economics and Organization, издавач Универзитет у Нишу, ISSN 0354-4699 (штампано 

издање), ISSN 2406-050X (електронско издање) (Потврда главног и одговорног уредника проф. др 

Дејана Спасића број 5/00-72-005/19-004 од 01.10.2019. године), 

5.4. рецензент радова у врхунском часопису националног значаја категорије М51 – Економске теме, 

издавач Економски факултет у Нишу, ISSN 0353-8648 (штампано издање), ISSN 2217-3668 

(електронско издање) и радова који се објављују у тематским зборницима и зборницима радова са 

међународних научних скупова које организује Економски факултет Универзитета у Нишу 

(Потврда главног и одговорног уредника часописа Економске теме и продекана за научни рад 

https://www.ekonomika.org.rs/esd/redakcija.html
https://www.ien.bg.ac.rs/ies-conference/archive17.html
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Економског факултета Универзитета у Нишу проф. др Драгане Раденковић Јоцић број  09-163 од 

01.10.2019. године), 

5.5. рецензент радова у врхунском часопису националног значаја категорије М51 – Економски 

хоризонти, издавач Економски факултет Универзитета у Крагујевцу,  ISSN 1450-863X (штампано 

издање), ISSN 2217-9232 (електронско издање) (Потврда главног и одговорног уредника проф. др 

Властимира Лековића од 01.10.2019. године), 

5.6. рецензент радова у тематском зборнику националног значаја категорије М45 – Економски ефекти 

транзиције и реструктурирања привреде Србије у функцији европских интеграција, издавач 

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, ISBN 978-86-6091-089-1 (Потврда продекана за 

науку Економског факултета Универзитета у Крагујевцу доц. др Марка Славковића број 2781 од 

03.10.2019.  године). 

 

6. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и 

научних конференција и скупова: 

 

6.1. члан Програмског одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља 

Југоисточне Европе“, Економски факултет Ниш, одржаног 26. јуна 2015. године (Одлука 

Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-109 од 23.01.2015. године), 29. јуна 

2018. године (Одлука Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-2934 

од 28.12.2017. године), 

6.2. члан Организационог одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља 

Југоисточне Европе“, Економски факултет Ниш, одржаног 23. јуна 2017. године (Одлука 

Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-172 од 02.02.2017. године), 

6.3. члан Научно-програмског одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља 

Југоисточне Европе“, Економски факултет Ниш, одржаног 21. јуна 2019. године (Одлука 

Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу број 04-2827 од 29.11.2018. године), 

6.4. члан Програмског одбора научног скупа поводом Дана факулета (International Scientific Conference 

Contemporary Approaches in the Analysis of Economic Performances) одржаног od 11. do 12. октобра 

2017. године, http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/committees.html (Одлука Наставно-научног већа 

Економског факултета у Нишу број 04-171 од 02.02.2017. године), 

6.5. члан Програмског одбора научног скупа поводом Дана факулета (49
th 

International Scientific 

Conference Quantitative and Qualitative Analysis in Economics), одржаног 18. октобра 2018. године,  

http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/committees.html (Одлука Наставно-научног већа Економског 

факултета у Нишу број 04-2933 од 28.12.2017. године). 

 

7. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација: 

 

7.1. члан Друштва економиста Ниша (Потврда председника Друштва економиста Ниша од 12.07.2019. 

године). 

 

8. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе 

унапређењу Универзитета као заједнице учења: 

 

8.1. учешће на два научна пројекта националног значаја финансираних од стране Владе Републике 

Србије и надлежног министарства Републике Србије,  

8.2. учешће на четири научна пројекта организованих и финансираних од стране Економског 

факултета Универзитета у Нишу. 

 

 

 

http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/committees.html
http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/committees.html
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VII  МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

Анализом научно-истраживачке, професионално-стручне и наставно-педагошке активности, као и 

елемената доприноса академској и широј заједници пријављеног кандидата на конкурс Економског 

факултета у Нишу за избор једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну 

област Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија и Економска политика), 

Комисија је дошла до следећих закључака. 

Од заснивања радног односа 2000. године на Економском факулету у Нишу, др Марија Петровић-

Ранђеловић је прошла редовно кроз универзитетска звања, почев од сарадничких звања, асистент-

приправник и асистент, до наставничких звања - доцент и ванредни професор. Тако је кандидат стекао на 

прави начин потребна знања и формирао се као наставник, научни радник и истраживач. Кандидат има 

докторат наука из области за коју се бира. 

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

Марија Петровић Ранђеловић од избора у звање ванредни професор објавила 2 монографије националног 

значаја, 2 монографске студије и 56 научних и стручних радова (4 рада у тематским зборницима 

међународног значаја (М14), 2 рада у међународним часописима (М23), 2 рада у националним часописима 

међународног значаја (М24), 21 саопштење са међународних скупова штампано у целини (М33), 5 радова 

у тематским зборницима националног значаја (М45), 8 радова у врхунским часописима националног 

значаја (М51), 1 рад у истакнутом националном часопису (М52), 3 рада у домаћим новопокренутим 

научним часописима (на годишњем нивоу) (М54) и 10 саопштења са скупова националног значаја 

штампаних у целини (М63). При томе, др Марија Петровић-Ранђеловић је првопотписани аутор једног 

рада објављеног у националном часопису међународног значаја који издаје Универзитет у Нишу, два рада 

објављена у међународним часописима на SSCI листи, и пет радова објављених у часописима који се 

издају на енглеском језику. Осим тога, од последњег избора објавила је, као аутор или коаутор, укупно 31 

саопштење са међународних и скупова националног значаја штампано у целини. На основу напред 

наведеног, Комисија констатује да је др Марија Петровић-Ранђеловић од избора у звање ванредни 

професор објавила више од потребног минималног броја радова који је дефинисан Ближим 

критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу. Ову констатацију потврђује 

структура објављених научних и стручних радова кандидата по категоријама и број остварених поена у 

периоду након избора у звање ванредни професор приказана у наредној табели, а сходно актуелном 

Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). 

 

Структура објављених радова кандидата по категоријама и број остварених поена након избора у 

звање ванредни професор 

Категорија  

Број поена 

по 

категоријама  

Број 

резултата 

(радова) 

Број 

поена по 

резултату 

Монографија националног значаја (М42) 7 2 14 

Монографска студија (М43) 3 2 6 

Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14) 5 4 20 

Рад у међународном часопису (М23) 4 2 8 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24) 4 2 8 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 1 21 21 

Рад у тематском зборнику националног значаја (М45) 1,5 5 7,5 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 3 8 24 

Рад у истакнутом националном часопису (М52) 1,5 1 1,5 

Домаћи новопокренути научни часопис (на годишњем нивоу) 

(М54) 
0,2 3 0,6 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 

(М63) 
0,5 10 5 

Укупно - 60 115,6 
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Комисија констатује да је кандидат објављивањем радова из уже научне области Привредни развој 

и економска политика од избора у звање ванредни професор остварио значајне резултате у научно-

истраживачком и стручном раду из области за коју конкурише и да је квалификован за избор у више 

наставничко звање. У прилог томе говори не само број, већ и квалитет и утицај објављених научних и 

стручних радова (укупно 69 хетероцитата од стране домаћих и страних аутора). Извршена квантификација 

резултата истраживања кандидата (115,6 поена) додатно потврђује квалитет и изузетну научно-

истраживачку ангажованост и посвећеност кандидата научно-истраживачком раду. Осим тога, кандидат је 

својим научним и стручним радовима из уже научне области Привредни развој и економска политика дао 

и запажен допринос реализацији пројеката под чијим окриљем је известан број објављен. 

Наставно-педагошка активност кандидат др Марије Петровић-Ранђеловић огледа се у успешном 

извођењу наставе на сва три нивоа студија на Економском факултету у Нишу, као и стручном и савесном 

обављању свих облика наставних активности. Вишегодишње педагошко искуство, које је кандидат стекао 

извођењем различитих облика универзитетске наставе на Економском факултету у Нишу, одражава се и 

на његов наставни учинак. Наставно-педагошку активност кандидата одликује компетентност у излагању 

сложене материје коју покривају предмети на којима је распоређен и способност преношења знања у 

интерактивној комуникацији са студентима. Осим тога, високом оценом вреднује се изузетна посвећеност 

кандидата у пружању неопходне стручне помоћи студентима при изради студентских радова на свим 

нивоима студија. Квалитет наставно-педагошке активности кандидата потврђују студенти високим 

просечним оценама у редовној евалуацији квалитета садржаја и метода наставе на Економском факултету 

у Нишу. 

У периоду након избора у звање ванредни професор, кандидат др Марија Петровић-Ранђеловић је 

дала значајан допринос развоју научно-наставног подмлатка кроз ангажовање на основним академским, 

дипломским академским (мастер) и докторским академским студијама. Др Марија Петровић-Ранђеловић 

била је ментор у једној Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације, ментор у једној Комисији за 

оцену научне заснованости теме докторске дисертације (дисертације у поступку израде) и учествовала је у 

раду једне Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. У улози ментора учествовала је у раду 

седам комисија за оцену и одбрану мастер радова, а у улози члана, учествовала је у раду осамнаест 

комисија за оцену и одбрану мастер радова на Економском факултету у Нишу. Осим тога, као наставник 

на основним академским студијама, др Марија Петровић-Ранђеловић била је ментор и члан комисија за 

одбрану више десетина дипломских и завршних радова студената на Економском факултету у Нишу. Др 

Марија Петровић-Ранђеловић је у досадашњој универзитетској каријери учествовала у комисијама за 

избор једног доцента на Факултету за менаџмент у Зајечару, Универзитет „Џон Незбит“, Београд, и једног 

сарадника у настави на Економском факултету Универзитета у Нишу. 

Увидом у документацију, Комисија констатује да је др Марија Петровић-Ранђеловић остварила и 

значајан професионални и стручни допринос академској и широј друштвеној заједници у осам елемената 

прописаних Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу, посебно у 

домену учешћа у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове, учешћа у раду тела Факултета, а од 

значаја је и њен допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета. 

Такође, важно је нагласити и ангажовање кандидата у рецензирању радова и оцењивању радова по 

захтевима других институција из уже научне области Привредни развој и економска политика, као и у 

домену организације и вођења националних и међународних научних конференција и скупова. 

 

VIII  ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

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

елементе доприноса академској и широј заједници, Комисија констатује да др Марија Петровић-

Ранђеловић, ванредни професор Економског факултета у Нишу, у потпуности испуњава све услове 

предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Економског 

факултета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Нишу, као и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у 

Нишу за избор у звање редовни професор. 
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Комисија са задовољством предлаже Научно-стручном већу за друштвено-хуманистичке 

науке Универзитета у Нишу и Изборном већу Економског факултета у Нишу да се др Марија 

Петровић-Ранђеловић изабере за наставника Факултета, у звање редовни професор за ужу научну 

област Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија и Економска 

политика). 

 

 

 

У Нишу, новембра 2019. године                                                     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

    

 

1.  

Др Живорад Глигоријевић, редовни професор 

    Економског факултета у Нишу 

 

     

2.  

Др Горица Бошковић, редовни професор 

    Економског факултета у Нишу 

    

 

3.    

Др Петар Веселиновић, редовни професор 

             Економског факултета у Крагујевцу   

 


