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СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 

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 8/18-01-001/20-012 од 04.02.2020. 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 Општа економска теорија (предмети: Основи 

економије, Политичка економија, Друштвена економика) на Економском факултету 

Универзитета у Нишу.  

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

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

Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 

Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу, подносимо 

следећи  

  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

На конкурс објављен на интернет страници Економског факултета у Нишу и у дневном 

листу “Народне новине” дана 28.12.2019. године, за избор наставника у звање редовни или 

ванредни професор за ужу научну област Општа економска теорија (предмети: Основи 

економије, Политичка економија, Друштвена економика) пријавио се један кандидат – др 

Марија Џунић, ванредни професор Економског факултета у Нишу. 

Комисија је констатовала да је др Марија Џунић уз пријаву приложила све конкурсом 

предвиђене документе и да су се стекли сви услови за преглед и оцену поднетих докумената.  

 

1. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

 

Др Марија Џунић рођена је 10. јуна 1977. године у Нишу, где је завршила основну школу 

и гимназију са одличним успехом. Основне студије завршила је 2000. године на Економском 

факултету Универзитета у Нишу са просечном оценом 9,81. Током студија била је стипендиста 

Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка. 

Последипломске студије, смер Тржишна економија и управљање државом (опција 

Управљање државом у тржишној привреди), уписала је школске 2002/03 године на Економском 

факултету у Београду. Магистарску тезу под називом Значај очувања политичке подршке за 

успех економских реформи одбранила је 9. новембра 2005. године на Економском факултету 

Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом Истраживање ефеката 

социјалног капитала у постсоцијалистичким економијама одбранила је 21. маја 2010. године 

на Економском факултету Универзитета у Београду.  

За асистента приправника на предмету Политичка економија, на Економском факултету у 

Нишу, изабрана је 01. октобра 2002. године, а за асистента 11. маја 2006. године. У звање 

доцент за ужу научну област Општа економска теорија на Економском факултету у Нишу 

изабрана је 13. октобра 2010. године. У звање ванредни професор за ужу научну област Општа 
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економска теорија изабрана је 09. јула 2015. године. На основним академским студијама изводи 

наставу из предмета Основи економије и Политичка економија, а на дипломским академским 

(мастер) студијама предмет Друштвена економика. На докторским студијама ангажована је на 

предмету Економика јавног избора. У оквиру свог истраживачког рада бави се друштвеном и 

политичком условљеношћу економске активности, у смислу истраживања утицаја ширих 

друштвених фактора на економске исходе. 

У свом досадашњем раду објавила је три уџбеника, две монографије, радове у научним 

часописима и зборницима радова и учествовала на међународним и домаћим конференцијама. 

Од 2018. године ангажована је као академски координатор Erasmus+ програма мобилности 

наставника и сарадника Економског факултета у Нишу. Током 2018. године реализовала је 

студијски боравак у оквиру Erasmus+ програма мобилности наставног особља на Универзитету 

у Алмерији (Шпанија). Била је гостујући наставник-предавач на Акдениз Универзитету у 

Анталији (Турска) 2015. године у оквиру MEVLANA програма за размену наставника, предавач 

на летњој школи економије ISSE 2015 и учесник EFRI / POL-LOC Summer School 2015 на 

Економском факултету Универзитета у Ријеци. Као предавач по позиву учествовала је на 

научном семинару Decision making theory, technology, and practice у организацији Математичког 

института САНУ, као и у радионици Barriers to Inclusive Growth in the Western Balkans у 

организацији мреже  LSEE - Research on South Eastern Europe, London School of Economics and 

Political Science.  

Ангажована је као истраживач на Erasmus+ KA2 пројекту изградње капацитета у високом 

образовању Advanced Data Analytics in Business – ADA; на пројектима Министарства просвете 

Републике Србије, Економског факултета у Нишу и Огранка САНУ у Нишу. Члан је 

истраживачке групе билатералног пројекта Србија-Хрватска за циклус 2019-2020. Од 2018. 

године члан је Председништва Научног друштва економиста Србије (НДЕС).  

 

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

Укупне резултате научно-истраживачке и стручне активности кандидата чине:  

 магистарски рад,  

 докторска дисертација, 

 три универзитетска уџбеника, 

 две научне монографије националног значаја, 

 104 научна и стручна рада у међународним и домаћим часописима, зборницима 

радова и другим публикацијама (64 до избора у звање ванредни професор, а 40 

након избора у звање ванредни професор), 

 учешће у реализацији научно-истраживачких пројеката. 

 

I  Научни и стручни радови објављени након избора у звање ванредни професор 

 

а) Универзитетски уџбеник 

[1] Китановић Драгослав, Голубовић Наташа, Петровић Драган и Марија Џунић (2018) 

Oснови економије, IV измењено и допуњено издање. Економски факултет 

Универзитета у Нишу, стр. 453, ISBN 978-86-6139-169-9. 

  

б) Монографија националног значаја (M42) 

[2] Џунић Марија и Наташа Голубовић (2019) Политичка економија 

институционалних реформи – искуства постсоцијалистичких привреда. 

Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 196, ISBN 978-86-6139-197-2. 
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в) Поглавља у монографијама и тематским зборницима водећег међународног значаја 

(М13) 

[3] Džunić Marija and Nataša Golubović (2016) Social Capital and Corruption: Evidence 

from Western Balkan Countries. In: Karasavvoglou A., Aranđelović Z., Marinković S., 

Polychronidou P. (eds) The First Decade of Living with the Global Crisis. Contributions 

to Economics. Springer, Cham, 83-101. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24267-5_7  

[4] Stanković Jelena, Janković-Milić Vesna and Džunić Marija (2016) Interaction Between 

Competitiveness and Innovation: Evidence from South-Eastern European 

Countries. In: Karasavvoglou A., Kyrkilis D., Makris G., Polychronidou P. (eds) 

Economic Crisis, Development and Competitiveness in Southeastern Europe. 

Contributions to Economics. Springer, Cham, 107-120. https://doi.org/10.1007/978-3-

319-40322-9_7  

[5] Janković-Milić Vesna and Marija Džunić (2017) Measuring Governance: The 

Application of Grey Relational Analysis on World Governance Indicators. In: 

Stanković, J., Delias, P., Marinković, S., Rochhia, S. (eds) Tools and Techniques for 

Economic Decision Analysis. IGI Global, USA, 104-128. https://doi.org/10.4018/978-1-

5225-0959-2.ch005  

[6] Marinković Srđan and Marija Džunić (2018) Exchange Rate and Export Performance: 

Evidence from Serbia. In: Roukanas S., Polychronidou P., Karasavvoglou A. (eds) The 

Political Economy of Development in Southeastern Europe. Contributions to Economics. 

Springer, Cham, 51-67. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93452-5_4  

[7] Džunić Marija, Golubović Nataša and Jelena J. Stanković (2020) Democracy in CEE: 

The Social and Economic Embeddedness. In: Śliwiński A., Polychronidou P., 

Karasavvoglou A. (eds) Economic Development and Financial Markets. Contributions to 

Economics. Springer, Cham, 21-38. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32426-1_2  

 

г) Поглавља у монографијама и тематским зборницима међународног значаја (М14) 

[8] Džunić Marija and Nataša Golubović (2015) The impact of corruption on the 

competitiveness of Serbian economy. In: Krstić, B., Pazsek, Z. (eds) Improving the 

efficiency and competitiveness of enterprises and national economies, Faculty of 

Economics, University of Niš, 63-82. 

[9] Golubović Nataša and Marija Džunić (2017) Strengthening Resilience: the Role of 

Social Networks, in Krstić, B. (ed) Enhancing Micro and Macro Competitiveness – 

Possibilities and Limitations, Faculty of Economics, University of Niš, 22-42. 

[10] Marinković Srđan, Džunić Marija and Nataša Golubović (2018) An Inquiry into the 

Competitiveness-Resilient Growth Nexus. In: Ljumović, I., Éltető, A. (eds) Sustainable 

Growth and Development in Small Open Economies, Institute of World Economics, 

Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 9-25. 

[11] Džunić Marija and Nataša Golubović (2018) Educational Attainment, Poverty and 

Social Exclusion: the Case of Serbia. In: Krstić, B. (ed) Crucial Aspects of Improving 

National Competitiveness, Faculty of Economics, University of Niš, 71-87. 

[12] Džunić Marija and Nataša Golubović (2019) Human Capital in Serbia: building the 

workforce for the future. In: Krstić, B. (ed) Improving Macroeconomic 

Competitiveness, Faculty of Economics, University of Niš, 147-163. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24267-5_7
https://doi.org/10.1007/978-3-319-40322-9_7
https://doi.org/10.1007/978-3-319-40322-9_7
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0959-2.ch005
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0959-2.ch005
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93452-5_4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-32426-1_2
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д) Монографска студија (М43) 

[13] Џунић Марија (2016) Анализа извозне конкурентности Републике Србије – 

секторски приступ и предлог мера за унапређење. У: Крстић, Б. (уред.) 

Унапређење конкурентности привреде Србије, Економски факултет, Ниш, 85-135. 

 

ђ) Поглавља у монографијама и тематским зборницима националног значаја (М44-М45) 

[14] Наташа Голубовић и Марија Џунић (2016) Генеалогија политичке економије. У: 

Васиљевић, Б., Драшковић, Б. (уред.) Нови век политичке економије. Факултет 

политичких наука и Институт економских наука, Београд, 179-203. 

[15] Наташа Голубовић и Марија Џунић (2016) Депривација и животни стандард 

становништва у Србији. У: Радосављевић М. (уред.) Антикризне политике и 

посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет, Ниш, 69-83. 

[16] Џунић Марија и Наташа Голубовић (2016) Квалитет јавног управљања у Србији. 

У: Радосављевић, М. (уред.) Конкурентност и одрживи развој привреде Републике 

Србије, Економски факултет, Ниш, 87-102. 

[17] Marinković Srđan and Marija Džunić (2017) Exchange Rates and Foreign Trade – A 

Study on the Weak Causality. In: Đuričin, S., Ljumović, I., Stevanović, S. (eds.), 

Opportunities for Inclusive and Resilient Growth, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 

159-180. 

[18] Џунић Марија и Наташа Голубовић (2017) Политичке институције и избор 

економских политика у демократским системима. У: Радосављевић, М. (уред.) 

Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Економски 

факултет, Ниш, 19-32. 

[19] Наташа Голубовић и Марија Џунић (2018) Тржиште рада и конкурентност 

привреде Србије. У: Радосављевић, М. (уред.) Конкурентност и одрживи развој 

привреде Републике Србије, Економски факултет, Ниш, 19-35. 

[20] Наташа Голубовић и Марија Џунић (2019) Отвореност државних институција и 

институционално поверење. У: Раденковић-Јоцић, Д. (уред.), Дигитална 

трансформација у функцији привредног развоја Србије, Економски факултет, Ниш, 

39-54. 

 

e) Рад у међународном часопису изузетних вредности (М21а)   

[21] Džunić Marija, Stanković Jelena and Vesna Janković - Milić (2018) Multicriteria 

Approach in Evaluating Contribution of Social Entrepreneurship to the 

Employment of Socially-excluded Groups. Technological and Economic Development 

of Economy, 24 (5): 1885-1908. https://doi.org/10.3846/20294913.2017.1347906  SSCI 

[IF 2018: 3.515] 

 

ж) Рад у истакнутом међународном часопису (М22)   

[22] Džunić Marija and Nataša Golubović (2018) Perceived Corruption in Business 

Environment: Exploring the Underlying Causes. E&M Economics and Management, 

21 (4): 48-64. https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2018-4-004 SSCI [IF 2018: 1.015] 

 

з) Радови у међународним часописима (М23)   

[23] Stanković Jelena, Džunić Marija, Džunić Željko and Srđan Marinković (2017) A multi-

criteria evaluation of the European cities’ smart performance: Economic, social and 

environmental aspects. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of 

https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/5466
https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/5466
https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/5466
https://doi.org/10.3846/20294913.2017.1347906
https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2018-4-004
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282223
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282223
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282223
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Economics and Business, 35(2):519-550. https://doi.org/10.18045/zbefri.2017.2.519 

SSCI [IF 2017: 0.514] 

[24] Džunić Marija, Stanković Jelena and Vesna Janković-Milić (2017) Work Integration 

Social Enterprises in Transition Countries: The Case of Serbia. International Review 

of Entrepreurship, 15(2): 245-268. 

https://www.senatehall.com/entrepreneurship?article=574 [ESCI] 

 

и) Радови у националном часопису међународног значаја (М24) 

[25] Džunić Marija, Nataša Golubović i Vesna Janković-Milić (2015) Education and Social 

Exclusion in Western Balkan Countries. Teme, 39(3): 765-782. 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/77/44  

[26] Džunić Marija and Nataša Golubović (2019) Economics of Education Revisited – New 

Insights From Identity and Behavioral Economics. Teme, 43(1): 155-173. 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1105/352  

 

ј) Радови у врхунским часописима националног значаја (M51) 

[27] Golubović Nataša and Marija Džunić (2015) Social Capital as a Determinant of the 

Shadow Economy in the Republic of Serbia. Economic Horizons, 17(3): 171-184. 

http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2015_3/EN/Golubovic_Dz

unic_EN.pdf  

[28] Lučić Danilo, Golubović Nataša and Marija Džunić (2016) Measuring Corruption – 

Key Issues, Data Sources and the Most Commonly Used Indicators. Facta 

Universitatis: Economics and Organization, 13 (1): 101–115. 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/1632  

[29] Džunić Marija and Nataša Golubović (2018) Civic and Political Participation in 

Transition Countries: the Case of Serbia. Facta Universitatis: Economics and 

Organization, 15 (1): 1-13. https://doi.org/10.22190/FUEO1801001D   

 

к) Рад у националном часопису (M53) 

[30] Golubović Nataša, Marija Džunić i Srđan Golubović (2015) Trust in Political 

Institutions in Western Balkan Countries. Facta Universitatis: Law and Politics, 

13(1): 13-21. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/1425  

 

л) Рад у часопису иностраног издавача ван ISI листа: 

[31] Stanković Jelena, Džunić Marija i Vesna Janković-Milić (2015) Regional Analysis of 

Youth Unemployment in Serbia. Revija za ekonomske in poslovne vede, 2: 46-57. 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X2NQA86I  

 

љ) Саопштења са међународних скупова штампана у целини (M33) 

[32] Džunić Marija, Stanković Jelena and Vesna Janković-Milić (2016) The Role of Social 

Entrepreneurship in Fostering Employment in Transition Countries – The Case Of 

Serbia. 4th REDETE Conference: Economic Development and Entrepreneurship in 

Transition Economies: Assessment of the last 25 years, going beyond the transition, 

conference proceedings. Graz, Austria, 22-24. October, 2015, 1068-1080. ISBN: 978-

99938-46-54-3 

[33] Голубовић Наташа, Џунић Марија и Срђан Маринковић (2016) Ефикасност 

тржишта рада као детерминанта конкурентности привреде Србије. XXI 

Интернационални научни скуп SM 2016 "Стратегијски менаџмент и системи 

https://doi.org/10.18045/zbefri.2017.2.519
https://www.senatehall.com/entrepreneurship?article=574
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/77/44
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1105/352
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подршке одлучивању у стратегијском менаџменту", Суботица - Палић, 19. мај 

2016, 599-607. ISBN 978-86-7233-356-5 
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перспектива дугог трајања. У: Драшковић, Б., Минић, Ј., Ханић, А. (уред.), 

зборник радова са међународне конференције Theoretical аnd Empirical Aspects оf 

Economic Science – 60 Years Of Challenges And Opportunities (Економска теорија у 
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евроинтеграције; Модернизација и развој, Филозофски факултет и Центар за 
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Западног Балкана у условима светске економске кризе. Теме, 37 (1): 141-162. 
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III Учешће у научно-истраживачким пројектима 

 

а) Учешће у реализацији пројекта финансираног од стране Министарства просвете и 

науке Републике Србије:  

[1] Унапређење конкурентске предности умрежавањем компетенција јавног и 

приватног сектора у процесу европске интеграције Србије (2011-) 

 

б) Учешће у реализацији научно-истраживачких пројеката Економског факултета 

Универзитета у Нишу: 

[2] Наука и светска економска криза (2009-2012); 

[3] Посткризни процеси и антикризне политике: изазови економске науке (2012-2015); 

[4] Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије (2015-2018); 

[5] Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије 

(2018-). 

 

в) Учешће у реализацији међународних пројеката: 

[6] Erasmus+ KA2 пројекат изградње капацитета у високом образовању Advanced Data 

Analytics in Business – ADA, број 598829-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP. 

[7] Билатерални пројекат Србија-Хрватска за циклус 2019-2020 Истраживање 

капацитета за имплементацију "паметних градова" као основе одрживог урбаног 

развоја, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

 

3. АНАЛИЗА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 

 

Квалитативна анализа одабраних радова објављених од последњег избора 

 

Основи економије [1]. Уџбеник по својој структури покрива наставни програм предмета 

Основи економије. Поред предговора, прилога и списка коришћене литературе, садржи 

четрнаест поглавља. Поглавља Економија као наука и Институционални оквири економске 

активности, односе се на развој економске науке, њен предмет и метод, основне економске 

законитости, као и институционалну инфраструктуру као оквир унутар кога се одвијају 

економске трансакције. Поглавља Понуда и тражња, Потрошња и производња, Приходи, 

трошкови и профит, Тржишне структуре и понашање преузећа, Расподела: одређивање цена 

фактора производње, пружају увид у основне микроекономске категорије, понашање учесника 

на страни понуде и тражње и успостављање тржишне равнотеже. У оквиру поглавља Економија 

јавног сектора истражују се одступања од оптималне алокације ресурса и улога државе у 

њиховом кориговању. Поглавља Друштвена репродукција, Компоненте агрегатне тражње, 

Новац и цене, Макроекономска анализа отворене привреде, Реална економија у дугом року и 

Краткорочне економске флуктуације баве се основним макроекономским категоријама: бруто 

домаћим производом и националним дохотком, компонентама агрегатне тражње, улогом новца 

у економским трансакцијама, проблемима инфлације и незапослености, као и питањима 

краткорочне и дугорочне макроекономске равнотеже. 

Ово издање знатно је побољшано и допуњено у односу на претходно, чиме је студентима 

омогућено стицање неопходних знања о основним економским законима, феноменима, 

тенденцијама и њиховим друштвеним импликацијама. Аутори су  тежили таквој композицији 
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текста, тако да се свако наредно поглавље логички надовезује на претходна, чиме се постиже 

систематичност и поступност у излагању градива. 

Политичка економија институционалних реформи – искуства постсоцијалистичких 

привреда [2]. Ова научна монографија укупног обима 198 страна садржи увод, закључак и три 

тематски повезане целине: Природа институционалних промена у постсоцијалистичким 

друштвима (1), Консолидација демократских институција (2), Јавно управљање, корупција и 

поверење у институције (3). Списак референтне литературе састоји се од 351 библиографске 

јединице. Монографија представља синтезу најзначајнијих увида из полит-економских 

истраживања усмерених на испитивање институционалних промена у постсоцијалистичким 

привредама. Специфичност научног приступа анализи наведених проблема огледа се у 

сагледавању институционалних промена са аспекта целине економских и политичких појава. У 

тексту се истражују друштвени утицаји, политичке препреке и извори неефикасности који стоје 

на путу изградње демократских институција и тржишних привреда у постсоцијалистичким 

земљама.  

Први део монографије усмерен је на испитивање употребљивости концепата дугог 

трајања и институционалног изоморфизма за проучавање институционалних промена у 

транзиционим привредама. Истиче се да из перспективе дугорочних континуитета политичку и 

економску трансформацију у земљама Централне и Источне Европе треба посматрати као део 

дугорочног процеса економских и политичких промена унутар Европе. Овим се указује на то да 

контуре и механизми политичке и економске трансформације у овим земљама показују 

заједничку динамику са ранијим епизодама политичких и економских промена. Такође, 

анализирају се и покушаји да се ограничења и домети институционалних реформи у земљама 

Централне и Источне Европе сагледају из угла институционалног изоморфизма. Овај 

иновативни приступ у анализи институционалних промена доприноси бољем разумевању 

ограничења институционалних промена и значаја прилагођавања реформских политика 

смањењу јаза између формалног институционалног оквира и његове ефикасности. 

Друга целина у оквиру овог рукописа посвећена је проучавању напретка на плану 

демократске консолидације постсоцијалистичких привреда. Указује се на ризике са којима се 

суочавају крхки демократски режими транзиционих земаља и идентификују препреке које 

ометају даљи процес консолидације. Полазећи од очигледне разноликости политичких режима 

транзиционих земаља, истиче се да велики број земаља карактерише развој мешовитих режима, 

заробљених у сивој зони између демократије и аутократије. У том смислу, многе земље 

Централне и Источне Европе оквалификоване су као полу-консолидоване демократије, у којима 

је обављена формална транзиција ка демократији, али је одржавање вишепартијских избора 

праћено непоштовањем људских права и грађанских слобода, распрострањеном корупцијом, 

ограничавањем слободе медија. Кључни налази су да се у појединим земљама уочава 

демократско назадовање и ерозија демократије. 

У трећој  целини анализирају се индикатори квалитета јавног управљања као једног од 

релевантних фактора економског развоја и друштвеног благостања, а резултати потврђују 

законитости уочене у претходним поглављима. У наставку, анализа се усмерава на корупцију, 

која се препознаје као озбиљна препрека одрживом економском и друштвеном развоју. 

Компаративна анализа показатеља корупције указује на то да је ниво корупције у балканским 

земљама највиши у Европи, док је ниво генерализованог поверења низак. Ови налази, 

поткрепљени теоријским тумачењима и емпиријским потврдама отварају простор за детаљнију 

анализу институционалног поверења као окоснице доброг управљања и стабилних демократија. 

Указује се на културолошки и институционални приступ истраживању порекла поверења, да би 

се на крају специфицирале каузалне везе транспарентности и инклузивности институција са 

институционалним поверењем. 

Social Capital and Corruption: Evidence from Western Balkan Countries [3]. У раду се 

истражује однос између друштвеног капитала и корупције у земљама Западног Балкана. 

Испитују се кванититативне релације између друштвеног капитала, корупције и нивоа 

економске активности у различитим групама европских земаља, са циљем да се установи да ли 
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је ниво генерализованог поверења и друштвене партиципације одређен степеном 

распрострањености корупције и како се то одражава на ниво бруто домаћег производа. Анализа 

јасно указује на обрнуто сразмерни однос између елемената друштвеног капитала и корупције, 

у смислу да се земље Западног Балкана карактеришу ниском расположивошћу поверења и 

слабим грађанским друштвом, уз највише нивое перципиране корупције у Европи. Резултати 

упућују на закључке да јаке неформалне мреже повезујућих друштвених односа и одсуство 

ефикасних формалних институција у овим земљама представљају плодно тле за ширење 

корупције, што је праћено успоравањем економске активности.  

Exchange Rate and Export Performance: Evidence from Serbia [6]. Ово поглавље у 

монографији међународног значаја представља допринос  емпиријској литератури о значају 

девизног курса за резултате спољнотрговинске размене. Прецизније, у раду се испитују ефекти 

промене девизног курса на извозне перформансе српске привреде. Емпиријски се тестирају 

претпоставке да се у условима реалне апресијације домаће валуте може очекивати погоршање 

извозних перформанси, док би депресирана валута требало да погодује извозницима. 

Статистички подаци о реалном ефективном девизном курсу и укупном извозу привреде Србије 

указују да извоз није смањен у условима прецењене домаће валуте. Оценом модела вишеструке 

линеарне регресије, у раду се, поред девизног курса, тестира потенцијални утицај индекса 

индустријске производње, јединичних трошкова рада, фискалног дефицита и обима светске 

тражње на извоз добара и услуга из Србије. Резултати указују на то да реални девизни курс не 

представља значајну детерминанту српског извоза, упркос теоријским претпоставкама, док се 

светска тражња и индустријска производња потврђују као значајни фактори извозних 

перформанси. У чланку се нуде потенцијална објашњења за раст извоза у амбијенту реалне 

апресијације валуте и упућује на политику флексибилног девизног курса која би узела у обзир 

дугорочне ефекте на спољнотрговински биланс.  

Democracy in CEE: The Social and Economic Embeddedness [7]. Овај рад представља 

допринос литератури о значају друштвено-економског контекста за успех демократске 

консолидације у земљама Централне и Источне Европе. У раду се полази од констатације да се, 

након више од две деценије од почетка политичке трансформације, постсоцијалистичке земље 

значајно разликују у смислу степена консолидације демократских режима, од консолидованих 

демократија до полу-ауторитарних система. Полазећи од теоријског модела екстерне 

укорењености демократије, у раду се идентификују економске и друштвене детерминанте 

консолидације демократије и испитује њихов утицај на демократизацију политичких режима 

транзиционих земаља. Анализа је усмерена на значај консолидујућих снага из екстерног 

окружења, укључујући друштвено-економско окружење, снагу грађанског друштва и утицај 

политике условљавања. Емпиријским тестовима испитује се релативни значај друштвених и 

економских неједнакости, грађанског друштва и међународне интеграције као фактора 

демократске консолидације. 

Educational Attainment, Poverty and Social Exclusion: the Case of Serbia [11]. У раду се 

истражује значај образовања за борбу против сиромаштва, материјалне депривације и 

друштвене искључености у Србији. Испитују се механизми утицаја образовања на економски и 

друштвени положај појединаца, кроз ефекте на људски капитал и партиципацију на тржишту 

рада. Посебан нагласак стављен је на комплексне и међузависне односе између образовања, 

сиромаштва и друштвене искључености. Образовање се истиче као најзначајнији трансмисиони 

механизам који омогућава акумулацију сиромаштва и друштвене изолације током више 

генерација. На основу расположивих емпиријских података, испитује се интезитет материјалне 

депривације, сиромаштва и искључености у зависности од нивоа образовања појединаца. На 

овај начин, рад нуди дубље увиде у значај образовања као једног од кључних фактора 

квалитета живота у Србији. 

Human Capital in Serbia: building the workforce for the future [12]. У раду се оцењује 

расположивост људског капитала у Србији, у оквиру различитих тематских димензија, како би 

се утврдила ограничења и дошло до одговарајућих препорука за унапређење људског капитала. 

Истраживање је засновано на претпоставци да је улагање у људски капитал кључни покретач 

економског развоја и националне конкурентности. Користећи податке Светског економског 
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форума о Глобалном индексу људског капитала, у раду се квантификују постојећи нивои 

формалног образовања, али и оцењују напори да се унапреди ниво постојећих вештина 

становништва и диверзификују њихова знања и компетенције. Резултати указују на то да 

Србија ефективно користи само 62,5% потенцијалног људског капитала. Посебно лоши 

резултати уочавају се у области примене расположивог људског капитала на тржишту рада, 

услед дугорочне незапослености и ниских стопа партиципације на тржишту рада. Као посебан 

изазов истичу се слабости система образовања и ограничена расположивост високо стручне 

радне снаге.  

Генеалогија политичке економије [14]. Рад представља покушај да се, на основу анализе 

развоја економске науке од класичне школе политичке економије до данас, укаже на богатство 

и сложеност концепата и питања која спадају у делокруг политичке економије. Аутори указују 

да се израз политичка економија данас најчешће користи за означавање интердисциплинарних 

истраживања која се ослањају на економску науку, политичке науке, право, историју, 

социологију и друге дисциплине у објашњењу кључне улоге политичких фактора у одређивању 

економских резултата. Закључује се да стриктно подвајање анализе политике и привреде није 

могуће, с обзиром на евидентне покушаје унутар политичких наука и економике за 

интегративнијим приступом у истраживању друштвених проблема. У том контексту, политичка 

економија се квалификује као област истраживања која омогућава егзистенцију различитих 

идеолошких позиција и теоријских парадигми. 

Отвореност државних институција и институционално поверење [20]. У раду се истражује 

отвореност државних институција као један од темеља на којима се гради ефикасно 

институционално окружење и институционално поверење. Када грађани могу да изразе своје 

ставове и учествују у креирању јавних политика стварају се услови да се власт учини 

одговорном и ефикасном, што утиче на раст институционалног поверења. Анализира се улога 

принципа транспарентности и инклузивности у повећању отворености државних институција и 

подстицању институционалног поверења. На основу стечених увида о односу између 

отворености државних институција и институционалног поверења сагледавају се резултати које 

је Србија остварила на плану транспарентности и инклузивности, идентификују проблеми и 

указује на могућности њиховог превазилажења. 

Multicriteria Approach in Evaluating Contribution of Social Entrepreneurship to the 

Employment of Socially-excluded Groups [21]. Рад истражује потенцијални утицај социјалних 

предузећа на друштвену искљученост. Улога социјалних предузећа у интеграцији 

маргинализованих група на тржишту рада анализира се у оквиру постојећих теоријских и policy 

оквира за истраживање феномена искључености. Узимајући у обзир ограничења у вези са 

мерењем друштвеног утицаја социјалних предузећа, ово истраживање представља допринос 

литератури о детерминантама друштвене искључености, коришћењем броја интегрисаних 

појединаца као мере утицаја на друштвену искљученост. Истраживање се заснива на подацима 

о запослености маргинализованих категорија становништва, а методолошки оквир подразумева 

креирање модела вишекритеријумског одлучивања, који омогућава да се утврди допринос 

различитих типова социјалних предузећа запошљавању угрожених група. Резултати указују да 

предузећа за запошљавање особа са инвалидитетом, грађанске асоцијације и задруге дају 

највећи допринос интеграцији друштвено искључених појединаца у Србији.  

Perceived Corruption in Business Environment: Exploring the Underlying Causes [22]. 

Полазећи од теоријских претпоставки о утицају корупције на квалитет пословног окружења, у 

раду се истражују могући узроци корупције. Циљ рада је да се утврђивањем детерминанти 

варијација у перцепцијама корупције дође до корисних увида за креирање ефективних 

политика за борбу против корупције. Рад нуди детаљну анализу стања корупције у Србији, као 

и утицаја корупције на пословање предузећа. Применом непараметарског теста анализе 

варијансе, испитује се значајност разлика у перципираним нивоима корупције у односу на 

неколико независних променљивих (регион, привредна грана, величина предузећа, број година 

пословања). Помоћу модела логистичке регресије оцењује се утицај неколико потенцијалних 

фактора на перцепције корупције – учесталост неформалних плаћања или давања поклона, 

утицај који неформална плаћања јавним службеницима имају на пословање предузећа, као и 
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ставови пословних субјеката о квалитету правосудног система и политичкој стабилности. 

Кључни налази указују на то да је перцепција корупције, као препреке пословању, у тесној вези 

са учесталошћу неформалних плаћања царинским и пореским органима, као и са утицајем 

неформалних плаћања носиоцима локалних или регионалних управљачких структура на 

пословне резултате предузећа.  

A multi-criteria evaluation of the European cities’ smart performance: Economic, social and 

environmental aspects [22]. Резултат истраживања описаног у овом раду је рангирање градова 

средње и источне Европе на основу различитих елемената перформанси паметних градова. Ова 

анализа омогућује процену друштвених, економских и еколошких аспеката урбаног живота, 

који представљају одреднице конкурентности градова, а тиме и њихових позиција на ранг 

листи. Истраживање је засновано на подацима о перцепцијама грађана о различитим аспектима 

квалитета живота у градовима, које пружа Еуростатова база Urban Audit Perception Survey. За 

процену различитих хијерархијски структурираних показатеља паметних перформанси градова 

развијен је вишекритеријумски модел анализе који комбинује AHP методу (Analytic Hierarchy 

Process) за одређивање релативног значаја критеријума и TOPSIS методу рангирања. Главни 

налаз рада сугерише да директне перцепције грађана о укупном задовољству животом у 

анализираним европским градовима нису условљене перформансама паметних градова. 

Поређење поретка добијеног конструисаним вишекритеријумским моделом и перципираног 

задовољства животом указује на њихов релативно слаб однос. 

Economics of Education Revisited – New Insights From Identity and Behavioral Economics [26]. 

У раду се истиче да се образовању, као истраживачкој теми у оквиру економске науке, 

углавном приступа са аспекта теорије људског капитала, која имплицира да појединци одлуке о 

томе колико ће ресурса (времена, напора, новца) уложити у образовање доносе на основу 

очекиваних приноса од образовања. Аутори упозоравају да овакав приступ занемарује 

потенцијалне утицаје социолошких, политичких и психолошких фактора на понашање 

рационалних појединаца у вези са образовањем. Рад представља преглед новијих увида, 

проистеклих из истраживања образовања у оквиру других дисциплина, а која превазилазе 

интердисциплинарне границе са економском теоријом. Ови увиди нуде разјашњења која 

економски модели не пружају или само делимично објашњавају, а која се односе на околности 

под којима улагање ресурса у образовање може бити исплативо. Социолошко схватање 

образовања и његова интеграција у економске моделе приказани су у оквиру економије 

идентитета – дисциплине која кључне социолошке концепте, попут друштвених категорија, 

идеала и идентитета, укључује у индивидуалне функције корисности од образовања. Са друге 

стране, како доношење одлука у вези са образовањем подлеже различитим пристрасностима 

којима су појединци изложени, бихевиорална економија доприноси потпунијем разумевању 

начина на који се доносе одлуке у вези са образовањем, тако што креира реалистичне моделе 

понашања и објашњава обрасце одступања од рационалног понашања.  

Social Capital as a Determinant of the Shadow Economy in the Republic of Serbia [27]. У раду 

се истражује веза између друштвеног капитала, односно карактера друштвених веза и нивоа 

поверења, и распрострањености сиве економије у Србији. Осмишљавање и примена мера 

усмерених на увођење сиве економије у легалне токове претпоставља познавање узрока и 

структуре неформалне активности. Полазећи од чињенице да је у Србији неформални сектор 

привреде распрострањен толико да представља озбиљну препреку пословању српских 

предузећа, циљ рада је да истражи да ли карактеристике друштвених веза и односа, односно 

друштвеног капитала у Србији, представљају погодно тле за раст сиве економије. Основни 

допринос овог истраживања је проширивање анализе потенцијалних узрока сиве економије у 

Србији, која указује на то да, уз уважавање дејства других институционалних фактора, висок 

ниво међусобног поверења и одсуство поверења у институције подстичу раст сиве економије.  

Civic and Political Participation in Transition Countries: the Case of Serbia [29]. У раду се 

испитује динамика грађанске партиципације у Србији, као и њен утицај на политичко 

ангажовање грађана Србије. За испитивање утицаја чланства у грађанским удружењима на 

чланство у политичким партијама и неконвенционалне облике политичког активизма, 

примењен је непараметарски тест анализе варијансе и post hoc тест. Главни налази 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282223
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282223
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истраживања указују на то да грађанска партиципација представља значајан фактор политичког 

активизма грађана Србије. Резултати емпиријске анализе указују на значајне разлике у степену 

политичке партиципације, које су засноване на разликама у степену грађанског ангажовања у 

друштвеним организацијама. Импликације овог истраживања представљају основ за креирање 

политика усмерених ка јачању грађанског друштва и стварање подстицаја за активно учешће 

грађана у политичком животу. 

Ефикасност тржишта рада као детерминанта конкурентности привреде Србије [33]. 

Предмет истраживања овог рада су промене у седмом стубу конкурентности привреде Србије, 

односно у области ефикасности тржишта рада. У раду се разматра до које мере тржиште рада у 

Србији омогућава алокацију људских ресурса ка најпродуктивнијим секторима, као и да ли у 

довољној мери стимулише продуктивност кроз акумулацију људског капитала и потпуније 

коришћење талената и способности појединаца. Положај Србије с аспекта Глобалног индекса 

конкурентности остао је непромењен у периоду 2008-2015, што упућује на закључак да Србија 

није успела да створи повољно пословно окружење које би јој обезбедило бољу позицију са 

становишта конкурентности. Највећу препреку представљају низак степен сарадње радника и 

послодаваца, као и радно законодавство које не обезбеђује флексибилно запошљавање и 

отпуштање радника. У вези са факторима који подстичу продуктивност, најнеповољнија 

ситуација је у погледу способности Србије да задржи и привуче талентоване појединце и 

пореске политике која негативно утиче на радне подстицаје.  

Изазови демократске консолидације у Србији [40]. Полазећи од претпоставњеног 

позитивног утицаја консолидованих демократских институција на економски раст и развој, који 

се остварује кроз јачање економских слобода, већу ефикасност економских реформи и 

смањивање неједнакости у дохотку, у раду се испитује степен консолидације демократије у 

Србији и указује на потенцијалне узроке мањкавости. Консолидоване демократије поспешују 

раст успостављањем кредибилних правила којима се штите права својине и поспешује 

акумулација капитала. Према релевантним истраживањима, Србија се сврстава у 

полуконсолидоване (дефектне или мањкаве демократије). Неправилности у изборним 

процедурама, као и нарушавање елемената који гарантују поштовање демократских норми и 

институција у последњим годинама, указују на одређено демократско “назадовање”. То је 

разлог зашто се Србија све чешће помиње у контексту нелибералних демократија. У раду се 

испитују изгледи да започете демократске реформе у Србији заиста и доведу до  консолидације 

демократских институција.  

Историјско наслеђе и институционалне промене у земљама Централне и Источне Европе 

– перспектива дугог трајања [41]. У раду се испитује концепт дугог трајања као потенцијално 

користан теоријски оквир за анализу стања и проблема са којима се суочавају земље Централне 

и Источне Европе. Испитује се зашто су се, и поред истих циљева и сличних реформских 

политика, бивше социјалистичке привреде нашле на веома различитим развојним 

трајекторијама. На почетку транзиције сматрало се да ће увођење нових формалних 

институција, по угледу на развијене тржишне привреде, овим земљама омогућити бржи 

економски и друштвени развој. Али нове институције у овим земљама нису могле једно: да 

репродукују историју развијених тржишних привреда. Аутори указују на то да су за правилно 

функционисање институција неопходни друштвени и културни предуслови, попут одговарајуће 

подршке, демократске политичке културе и културе економских односа (предузетничка 

култура). Закључује се да иако су нове институције у већини случајева формиране, њихово 

правилно функционисање угрожено је заостајањем друштвене и културне трансформације. 
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Преглед објављених радова по категоријама резултата 

Категорија  До претходног 

избора 

Након претходног 

избора 

Магистарска теза 1 – 

Докторска дисертација 1 – 

Универзитетски уџбеник 2 1 

Монографија националног значаја 1 1 

Поглавља у монографијама и тематским 

зборницима водећег међународног значаја 

Поглавља у монографијама и тематским 

зборницима међународног значаја 

 – 

 

6 

5 

 

5 

Монографска студија 

Поглавља у монографијама и тематским 

зборницима националног значаја 

– 

6 

1 

7 

Рад у часопису на ISI листама 1 4 

Рад у часопису иностраних издавача  1 1 

Рад у националном часопису међународног значаја  3 2 

Рад у врхунском часопису националног значаја 11 3 

Рад у истакнутом националном часопису 

Рад у националном часопису 

9 

– 

– 

1 

Саопштење са међународног скупа штампано у 

целини 

10 4 

Саопштење са скупа националног значаја 

штампанo у целини 

12 7 

Рад у домаћем некатегорисаном часопису 1 – 

Остали радови (саопштења на научним скуповима 

штампана у изводу)  

4 – 
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Мишљење о научним и стручним радовима кандидата  

 

Обим, структура и квалитет објављених радова кандидата др Марије Џунић, као и број 

хетероцитата који указује на утицајност аутора, упућују на закључак да је кандидат остварио 

запажене резултате у научно-истраживачком и стручном раду из области за коју се бира. 

Научно-истраживачки опус кандидата одликује се пажљиво одабраном тематиком и научним 

утемељењем изнетих закључака. Научно-истраживачки рад кандидата усмерен је на 

истраживање актуелних питања из области економске теорије и политичке економије, уз 

коришћење релевантних извора литературе.  

У свом научно-истраживачком раду, кандидат исказује посебан интерес за питања од 

кључног значаја за функционисање савремених привреда, попут извора конкурентности и 

привредног раста, несавршености тржишта рада, али и за анализу ширих друштвених проблема 

као детерминанти економске активности – квалитета јавног управљања, распрострањености 

корупције, недостатка друштвеног капитала као и политичких извора економске 

неефикасности. Видљиви су напори кандидата да  теоријске концепте тестира применом 

квантитативних алата и процедура, како би из резултата оваквих анализа проистекле препоруке 

за креирање јавних политика. 

 

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 

Др Марија Џунић била је ментор у изради једне докторске дисертације, члан комисија за 

оцену научне заснованости теме две докторске дисертације (једне од последњег избора), члан 

две менторске комисије студентима докторских студија, члан комисије за оцену и одбрану 

једне магистарске тезе, ментор и члан комисија за оцену и одбрану мастер, дипломских и 

завршних радова, ментор истраживача – докторанта стипендисте на пројекту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Преглед менторстава и учешћа у комисијама дат је у 

наставку: 

 Ментор у изради докторске дисертације кандидата Лучић Данила, под називом Утицај 

корупције на економски раст одбрањене на Економском факултету Универзитета у Нишу 

07. децембра 2018. (Одлука НСВ о именовању ментора 8/18-01-007/15-030 од 29.09.2015; 

Одлука НСВ о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији 8/18-01-008/18-012 

од 13.11.2018.) 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Rosemond%20Boohene
https://www.emerald.com/insight/search?q=Regina%20Appiah%20Gyimah
https://www.emerald.com/insight/search?q=Martin%20Boakye%20Osei
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2053-4604
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2053-4604
https://doi.org/10.1108/JEEE-10-2018-0103
https://doi.org/10.1108/JEEE-10-2018-0103
https://doi.org/10.18418/978-3-96043-071-1_186
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 Члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата 

Жарка Ђорића под називом Друштвени капитал као детерминанта квалитета јавног 

управљања. (Одлука НСВ 8/18-01-003/17-041 од 25.05.2017.) 

 Члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата 

Милоша Дашића под називом Утицај политичких институција на стране директне 

инвестиције. (Одлука ННВ 04-1239 од 26.04.2013) 

 Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе на Економском факултету у 

Београду кандидата Славице Плазинић, под називом Регулаторна реформа: алати за 

постизање јавних циљева кроз процес регулације. (Одлука бр. 2246/1 од 23.06.2014.) 

 Ментор или члан  комисија за оцену и одбрану дипломских (мастер) радова (од 

последњег избора): 

1. Теоријске концепције тржишта, кандидата Милене Ицић (Одлука Већа за мастер 

студије 04-2621 од 31.10.2019.) 

2. Допринос институционалне економске теорије развоју савремене економске 

методологије, кандидата Милице Петровић (Одлука Већа за мастер студије 04-

1625 од 04.07.2019.) 

3. Значај људског капитала за привредни развој, кандидата Сузане Стојановић 

(Одлука Већа за мастер студије 04-2396 од 01.11.2018.) 

4. Концепт конкурентности земље у друштву знања, кандидата Владимира 

Стојановића (Одлука Већа за мастер студије 04-2398 од 01.11.2018.) 

5. Алтернативни приступи истраживању улоге државе у привреди, кандидата 

Милана Јовановића (Одлука Већа за мастер студије 04-2571 од 30.11.2017.) 

6. Перспектива економске сарадње Републике Србије и Европске Уније, кандидата 

Азре Петровић (Одлука Већа за мастер студије 04-104 од 01.12.2016.) 

7. Последице глобалне финансијске кризе, кандидата Иване Јањић (Одлука Већа за 

мастер студије 04-972 од 01.04.2016.) 

8. Људски и друштвени капитал као детерминанте економског развоја, кандидата 

Марка Милосављевића (Одлука Већа за мастер студије 04-206 од 29.01.2016.) 

9. Сива економија као друштвено-економски феномен, кандидата Милана Илића 

(Одлука Већа за мастер студије 04-4078 од 25.12.2015.) 

 

5. ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

На основу увида у документацију приложену уз пријаву на конкурс, Комисија констатује 

да је кандидат, својим професионалним и стручним активностима, остварио следеће елементе 

доприноса академској и широј заједници: 

 

Подржавање ваннаставних академских активности студената 

 Академски координатор Erasmus+ међународног програма мобилности студената и 

наставног особља; 

(https://www.ni.ac.rs/images/univerzitet/ERASMUS_KONTAKT_OSOBE_11.2019.pdf) ; 

 Предавач на 10. Међународној летњој школи економије (6-11. јул 2015), на тему 

Entrepreneurship and social innovation: key impacts of social enterprises (Прилог: 

Цертификат о учешћу и агенда).  

 

Учешће у раду тела факултета и универзитета 

https://www.ni.ac.rs/images/univerzitet/ERASMUS_KONTAKT_OSOBE_11.2019.pdf
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 Члан Комисије за међународну сарадњу Економског факултета у Нишу (Прилог: 

Одлука ННВ 04-2823 од 29.11.2018.); 

 Члан уређивачког одбора часописа Економске теме (Прилог: Копија импресума 

часописа);  

 Члан Комисије за упис на докторске студије (Прилог: Одлука ННВ 04-1027 од 

25.04.2019). 

 

Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета 

 Студијски боравак у оквиру Erasmus+ програма мобилности наставног особља на 

Универзитету у Алмерији, Шпанија, 06-13. maj 2019. (Прилог: Цертификат о 

реализованој мобилности); 

 Предавање по позиву на научном семинару Decision making theory, technology, and 

practice у организацији Математичког института САНУ, 12. април 2018. (Прилог: 

Цертификат о одржаном предавању); 

 Учешће на радионици Barriers to Inclusive Growth in the Western Balkans у организацији 

LSEE Research Network on Social Cohesion, 21-22 септембра 2015, Miločer, Montenegro. 

(Прилог: Програм радионице); 

 Учешће на округлом столу Reforms towards more decentralized governments and related 

problems of substantial effects on fiscal consolidation efforts у организацији Економског 

факултета Универзитета у Ријеци и POL-LOC иницијативе, 6. јул 2015. године, Ријека, 

Хрватска. (Прилог: Програм округлог стола); 

 Студијски боравак у оквиру MEVLANA међународног програма мобилности 

наставника – гостујући предавач на Универзитету Akdeniz, Анталија, Турска, 22-

29.04.2015. године. (Прилог: Цертификат о реализованој мобилности). 

 

Успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној или широј заједници 

 Учешће у реализацији пројекта Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у 

Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила, у оквиру програма унапређења 

сарадње привреде и научно-образовних институција (Трајање пројекта 22.03—

22.12.2019, наручилац: Град Ниш); 

 Учешће у реализацији пројекта Економска активност и перформансе привреде Града 

Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије 

(Трајање пројекта 07.06.-07.12.2017, наручилац: Град Ниш);    

 Учешће у реализацији пројекта Улога и утицај туризма на локални економски развој: 

анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког округа. (Трајање пројекта 01.03.-

31.12.201, наручилац: Град Лесковац).  

 

Вођење професионалних (струковних) организација 

 Члан Председништва Научног друштва економиста Србије, од 28.11.2018. (Прилог: 

Одлука НДЕС о конституисању Председништва) 

http://ndes.ekof.bg.ac.rs/predsednistvo.php  

 

Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других институција) 

 International Review of Entrepreneurship, Senate Hall Academic Publishing, Dublin 

https://www.senatehall.com/entrepreneurship;  

 Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Faculty of 

Economics Rijeka https://www.efri.uniri.hr/en/proceedings_of_rijeka/51_120;  

 Economic Crisis, Development and Competitiveness in Southeastern Europe. Contributions to 

Economics. Springer, Cham https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-40322-9;  
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 Review of Innovation and Competitiveness, Juraj Dobrila University of Pula; 

https://fet.unipu.hr/ric  

 Публикације Научног друштва економиста Србије, НДЕС Београд; 

 Индустрија, Економски институт, Београд; 

 Теме, Универзитет у Нишу; 

 Facta Universitatis – Economics and Organization, Универзитет у Нишу; 

 Економске теме, Економски факултет Универзитета у Нишу; 

 Зборник радова Правног факултета у Нишу; 

 Економски хоризонти, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу; 

(Прилози: Потврде уредника) 

 Рецензент монографије др Милке Грбић Теоријско-методолошки аспекти 

међузависности развоја финансијског система и економског раста (Прилог: Одлука 

ННВ Економског факултета у Крагујевцу 3232/XII од 29.11.2018.). 

 

Oрганизација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и 

научних конференција и скупова 

 Члан Програмског одбора Научног скупа поводом дана Факултета 2018 Qualitative and 

Quantitative Analysis in Economics (Прилог: Одлука ННВ 04-2933 од 28.12.2017); 

 Члан Организационог одбора Научног скупа поводом дана Факултета 2016 The Priority 

Directions of National Economy Development (Прилог: Одлука ННВ 04-4112 од 

24.12.2015); 

 Члан организационог одбора XIV међународне летње школе економије 2019 (Одлука 

ННВ 04-2828 од 29.11.2018). 

 

Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалних организација 

  Члан Научног друштва економиста Србије (Прилог: Цертификат о чланству НДЕС) 

 

Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе 

унапређењу Универзитета као заједнице засноване на учењу 

 Члан пројектног тима Erasmus+ KA2 пројекта изградње капацитета у високом 

образовању Advanced Data Analytics in Business – ADA, број 598829-EPP-1-2018-1-RS-

EPPKA2-CBHE-JP. (Прилог: Одлука Универзитета у Нишу број 6/00-58-050/18-005 од 

18.12.2018.) 

 Истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора Србије 

умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција (број 179066) 

 Члан истраживачке групе билатералног пројекта Србија-Хрватска за циклус 2019-2020 

Истраживање капацитета за имплементацију "паметних градова" као основе 

одрживог урбаног развоја, који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. http://www.mpn.gov.rs/odobreni-bilateralni-projekti-sa-hrvatskom-za-

period-2019-2020/ 

 

6. НАСТАВНО - ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 

 

Наставно-педагошка активност др Марије Џунић односи се на њен досадашњи рад у 

обављању наставних и испитних активности, најпре као асистента-приправника, затим 

асистента, а потом као доцента и ванредног професора на Економском факултету Универзитета 

у Нишу. Рад са студентима на основним, мастер и докторским академским студијама обухвата 
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извођење наставе, обављање испита и консултација, као и ангажовање на усмеравању студената 

приликом израде дипломских и завршних радова.  

Према акредитованом наставном програму др Марија Џунић распоређена је за извођење 

наставе и испита на предметима: Основи економије и Политичка економија (основне академске 

студије), Друштвена економика (дипломске академске студије) и Економика јавног избора 

(докторске студије). Др Марија Џунић остварила је високе просечне оцене у студентској 

евалуацији педагошког и наставног рада. Коректан и одговоран однос према студентима и 

колегама, као и савесно испуњавање радних обавеза, указују на то да кандидат поседује 

неопходно искуство и способност за наставни и педагошки рад.  

 

7. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима на конкурсу за избор 

наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Општа економска 

теорија констатује да је др Марија Џунић остварила значајне резултате својим научно-

истраживачким, стручним и наставно педагошким радом у области за коју се бира, 

ангажовањем на развоју наставно-научног подмлатка, као и оствареним доприносима 

академској и друштвеној заједници. 

Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада Комисија констатује да др 

Марија Џунић има докторат наука из уже научне области за коју се бира. Од избора у звање 

ванредни професор објавила је више од потребног минималног броја радова који је дефинисан 

Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу. Од последњег 

избора у звање, објавила је универзитетски уџбеник, научну монографију и 40 научних и 

стручних радова, од којих 4 рада на ISI (SSCI/ESCI) листама, 5 поглавља у монографијама 

водећег међународног значаја (издавача Springer), 5 радова у тематским зборницима 

међународног значаја, једну монографску студију, 2 рада у националним часописима 

међународног значаја (укупно 5), 3 у врхунским часописима националног значаја (укупно 14) и 

7 поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног значаја (укупно 13). 

Др Марија Џунић је учествовала на научним скуповима међународног и националног 

значаја. Остварила је укупно 33 саопштења са научних скупова објављених у целини, од тога 11 

радова од последњег избора (четири у зборницима са међународних и седам у зборницима са 

скупова националног значаја). Ово указује да је кандидат показао запажене резултате у научно-

истраживачком и стручном раду из области за коју се бира. Ову констатацију потврђује не само 

број већ и утицај објављених радова (укупно 65 цитата одговарајуће структуре преузетих са 

Google scholar). Истичемо истраживачки рад кандидата у оквиру пројеката националног 

карактера и међународног карактера.  

Наставно-педагошка активност др Марије Џунић огледа се у савесном и успешном 

извођењу наставе на сва три нивоа студија на Економском факултету у Нишу, као и коректном 

обављању свих наставних обавеза, уз испољено интересовање за континуирано професионално 

усавршавање. 

Др Марија Џунић остварила је и допринос развоју научно-наставног подмлатка и то као 

ментор у изради једне докторске дисертације, члан две комисије за оцену научне подобности 

теме докторске дисертације, члан менторских комисија студентима докторских студија, члан 

комисије за оцену и одбрану једне магистарске тезе, ментор и члан комисија за оцену и одбрану 

мастер, дипломских и завршних радова, ментор истраживача – докторанта стипендисте на 

пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Увидом у документацију Комисија констатује да је др Марија Џунић остварила значајан 

професионални и стручни допринос академској и широј друштвеној заједници и то у девет 

елемената прописаних Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у 

Нишу. 
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  8. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Имајући све наведено у виду, Комисија констатује да је др Марија Џунић, ванредни 

професор Економског факултета у Нишу, испунила све услове предвиђене Законом о високом 

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

Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 

Нишу, као и Ближим критеријумима за избор наставника Универзитета у Нишу за избор у 

звање редовног професора.  

Зато, са задовољством предлажемо Изборном већу Економског факултета у Нишу и 

Научно-стручном већу за друштвено- хуманистичке науке Универзитета у Нишу да др Марију 

Џунић изабере у звање редовни професор за ужу научну област Општа економска теорија 

(предмети: Основи економије, Политичка економија и Друштвена економика) на Економском 

факултету Универзитета у Нишу. 

 

У Нишу, фебруара 2020. године      ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                      

________________________________________ 

               Др Наташа Голубовић, редовни професор 

                            Економског факултета у Нишу 

 

                         _______________________________________ 

                  Др Љубинка Јоксимовић, редовни професор 

Економског факултета у Београду 

 

                          _______________________________________ 

Др Драган Петровић, редовни професор 

Економског факултета у Нишу 


