
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 8/18-01-007/20-011 од 05.10.2020. 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 Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија, 

Економска политика, Макроекономска теорија и политика и Макроекономска политика и привредни 

развој) на Економском факултету у Нишу.  

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

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

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Ближим 

критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу, подносимо следећи  

 

 

И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 

 

На расписани конкурс, објављен у днeвном листу „Вечерње новости“ и интернет сајту 

Економског факултета Универзитета у Нишу, 29. септембра 2020. године, за избор наставника у звање 

редовни или ванредни професор за ужу научну област Привредни развој и економска политика 

(предмети: Национална економија, Економска политика, Макроекономска теорија и политика и 

Макроекономска политика и привредни развој), пријавио се један кандидат - др Владислав 

Марјановић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.  

Комисија је констатовала да је кандидат уз пријаву, приложио сва неопходна документа 

тражена конкурсом, у складу са законским и статутарним условима и да су се стекли сви 

услови за преглед и оцену поднетих докумената. 

 

 

I  БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

 

Кандидат др Владислав Марјановић рођен је 29. 6. 1975. године у Нишу. Основну 

школу завршио је у Нишу са одличним успехом и носилац је дипломе "Вук Караџић". Средњу 

школу (гимназију), такође, је завршио у Нишу са одличним успехом.  

Економски факултет у Нишу завршио је са просечном оценом 9,06. Последипломске 

(магистарске) студије завршио је на Економском факултету у Београду са просечном оценом 

10, одбранивши магистарску тезу под називом "Привредно системски аспекти прикључивања 

Србије и Црне Горе Европској унији у области спољне трговине", пред комисијом: др Јуриј 

Бајец (ментор), др Бранислав Пелевић и др Зоран Аранђеловић.  

Докторску дисертацију под називом „Промене привредне структуре Србије и 

интеграциони процеси у Европи“, одбранио је на Економском факултету у Нишу, пред 

комисијом: др Зоран Аранђеловић (ментор), др Дино Мартелато и др Живорад Глигоријевић. 

Од 01. 09. 2000. ради на Економском факултету у Нишу као асистент приправник на 

предмету Економика Југославије, а од школске 2001/2002 распоређен је на предметима 

Национална економија и Економска политика. У звање асистента за ужу научну област 

Привредни развој, регионална економија изабран је 11. 07. 2006. године и реизабран у исто 

звање 27. 04. 2010. године, за ужу научну област Привредни развој и економска политика. 



Докторску дисертацију одбранио је 16. 10. 2010. године, а по одлуци Научно-стручног 

већа за друштвене и хуманистичке науке од 07. 03. 2011. године, изабран је у звање доцент за 

ужу научну област Привредни развој и економска политика. У звање ванредног професора 

изабран је 08. 03. 2016. 

Наставне активности обавља на свим нивоима студија и то: на основним академским 

студијама (на предметима Национална економија и Економска политика), на мастер 

академским студијама (на предмету Макроекономска политика и привредни развој) и на 

докторским академским студијама (на предмету Стратегије привредног развоја). 

Почев од школске 2013/14 изабран је за предавача по позиву на Универзитету у Новом 

месту. 

Кандидат др Владислав Марјановић је остварио веома интензивну менторску активност, 

као и активност у развоју научног подмлатка. Био је ментор на: преко 30 дипломских и 

завршних радова, 14 мастер радова (8 од последњег избора) и три доктората (два од последњег 

избора). Учествовао је, такође, у неколико десетина комисија за дипломске и завршне радове, 

56 мастер радова (31 од последњег избора), 2 магистарске тезе, 6 докторских теза (4 од 

последњег избора), од чега једне одбрањене у иностранству и 6 докторских менторских 

комисија (4 од последњег избора). 

Током досадашње каријере учествовао је у раду различитих комисија, одбора и тела 

Економског факултета у Нишу. Рецензирао је више научних радова за различите часописе и 

зборнике радова са научних скупова у земљи и иностранству.  

Објавио је 58 радова, учествовао је у писању уџбеника Национална економија (коаутори 

др Зоран Аранђеловић и др Марија Петровић-Ранђеловић) и аутор је монографије под називом 

Структурне промене и привредни развој. 

Дугогодишњи је члан организационих и програмских одбора научних скупова везаних 

за регионални развој и економску политику, који се одржавају на Економском факултету у 

Нишу. Један је од оснивача и координатора Међународне летње школе економије, једне од 

најпрестижнијих манифестација које организује Економски факултет у Нишу. 

 

Активно је учествовао на неколико домаћих и међународних пројеката:  

1. Стратегија развоја Републике Србије, Владе Републике Србије (2002-2003);  

2. The Possibilities for Investment in the Corridor X Area in Serbia – The Nis Example, 

пројекат рађен у сарадњи са Pellicioli – Bertoldi Consulting Studio Venice и Faculty of Economics 

Venice“(2004);  

3. Start Negotiating, у организацији NGO „Milenijum“ и EU (2006); 

4. Стратегија развоја Града Ниша, пројекат Града Ниша рађен у сарадњи са UN 

Habitat и ERVET (2008);  

5. European Enterprise Network in Serbia, пројекат Европске уније (2009 - ) и 

6. Management of NGO Sector in Serbia, у сарадњи са CVNO Banska Bistrica и Slovak Aid 

(2010-2011). 

 

У периоду од 01. 10. 2012. до 30. 9. 2015. обављао је функцију продекана за наставна и 

студентска питања Економског факултета у Нишу. У више мандата био члан Савета 

Економског факултета у Нишу, члан Комисије за квалитет, члан Дисциплинске комисије, члан 

Комисије за наставна и студентска питања, члан Комисије за научни рад и сарадњу са 

институцијама у земљи. Од августа месеца 2020. године обавља функцију Градског већника за 

привреду, инвестиције и регионални развој. Говори немачки и енглески језик. Познаје рад на 

рачунару. Поседује возачку дозволу „Б“ категорије. Ожењен, отац два сина. 

 

 

II  ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

Др Владислав Марјановић, у свом досадашњем научно-истраживачком раду, остварио 

је следеће резултате: (1) магистарска теза, (2) докторска дисертација, (3) једна 

монографија националног значаја, (4) један уџбеник и (5) 58 радова (42 до избора у звање 

ванредног професора, а 16 после избора у звање ванредног професора, 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). 

 

 

1. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ КАНДИДАТА 

 

Радови кандидата су разврстани у две групе, сходно томе да ли су објављени пре или 

након избора у звање ванредни професор. Сваки рад је категорисан сходно ознакама врсте 

научних резултата (Р, односно, важећа 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 

 

а) Јавно брањени радови 

 

1. Магистарска теза:  
Привредно-системски аспекти прикључивања Србије и Црне Горе Европској унији у 

области спољне трговине, одбрањена 21. 02. 2006, Универзитет у Београду, Економски 

факултет, Београд, 2005, 170 стр. (М72↔Р82) 

 

2. Докторска дисертација: 

Промене привредне структуре Србије и интеграциони процеси у Европи, одбрањена 16. 

10. 2010, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, 2010, 270 стр. (М71↔Р81)  

 

б) Монографија 

 

Структурне промене и привредни развој, Економски факултет Универзитета у Нишу, 

Атлантис д.о.о. Ниш, 2015, 157 стр. ISBN: 978-86-6139-110-1, COBISS.SR-ID 218797068. М42 

Рецензенти: проф. др Зоран Аранђеловић, редовни професор Економског факултета 

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

Универзитета у Крагујевцу, доц. др Никола Макојевић, доцент Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу (одлука бр. 04-3302 од 03. 11. 2015.). 

 

в) Научни и стручни чланци и реферати 

 

1. Балканске земље и ново европско окружење, Регионални развој и демографски 

токови балканских земаља бр. 6, Економски факултет Ниш 2001, (стр. 203 – 214), ISBN: 86-

80121-55-X. М63↔Р65 

2. Улога савремене државе у процесу транзиције са освртом на СРЈ (коаутор 

Снежана Васић), Економске теме 1-2, Економски факултет, Ниш, 2001, (стр. 163-173), ISSN: 

0353-8648. М52↔Р62 

3. Сарадња балканских земаља у циљу развоја туризма (коаутор Марија 

Ранђеловић), Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 7, Економски 

факултет Ниш, 2002, (стр. 303 – 315), ISBN: 86-80121-69-X. М63↔Р65 

4. Туризам као фактор привредног развоја нишког региона, Туризам бр. 6, 

Савремене тенденције у туризму, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 

2002, (стр. 96 – 98), ISSN: 1450-6661. М63↔Р65 

5. Спољно – трговинска политика као фактор привредног развоја Србије и Црне 

Горе, Регионални развој и демографски токови балканских земаља бр. 8, Економски факултет 

Ниш, 2003, (str. 471 – 483), ISBN: 86-80121-86-X. М63↔Р65 



6. Изазови европских интеграција и стратегија развоја Србије и Црне Горе 

(коаутор Снежана Васић), Економске теме бр. 2, Економски факултет Ниш, 2003, (стр. 185 – 

193), ISSN: 0353-8648. М52↔Р62 

7. Tourism as a factor of economic development within the Balkan region (коаутор Дејан 

Ђорђевић), Tourism in the terms of globalization, VII international symposium, University St. 

Kliment ohridski Bitola, Faculty of tourism and hospitality Ohrid, 2003, (стр. 289 – 296), ISBN 9989-

871-12-4. М33↔Р54 

8. Problems of transition in south - eastern European countries (коаутори Дејан 

Ђорђевић, Даница Миличић, Ивана Ранђеловић), ,,Problems and prospects of cooperations 

between the countries of south – eastern Europe within the context of Black Sea economic cooperation 

and GUUAM, Donetsk – Svishtov – Albena, 2003, (стр. 326 – 329), ISBN: 966-639-156-2. 

М33↔Р54 

9. Serbia and Montenegro as a crossroad of Pan – european corridors, Problems and 

prospects of cooperation between the countries of south – eastern Europe within the context of Black 

sea economic cooperation and GUUAM, Tom 2, Donetsk – Svishtov – Albena, 2004, (стр. 73 – 78), 

ISBN: 966-639-156-2. М33↔Р54 

10. Ten years of transition – where are we now?, Slovenia afther the year 2004 – gateway 

between the EU and SEE Europe, International scientific meeting, University of Primorska – Science 

and research center of Koper, 2005, (стр. 141-153), ISBN: 961-6033-69-7. М33↔Р54 

11. Modern characteristics of wine tourism (коаутор Дејан Ђорђевић), Contemporary 

trends in tourism industry, University St. Kliment ohridski Bitola, Faculty of tourism and hospitality 

Ohrid, 2005, (str. 703 – 711), ISBN: 9989-800-59-6. М33↔Р54 

12. The environmental policy in Serbia and Montenegro under new conditions (коаутор 

Дејан Ђорђевић), Towards a new economic paradigm: declining population growth, labor market 

transition and economic development under globalization, COE/JEPA Joint international conference, 

Awaji, Hyogo, Japan, 2005, (elektronska verzija). М33↔Р54 

13. Прикључивање Србије Европској унији као важно стратешко опредељење 

(коаутор Дејан Ђорђевић), Србија и савремени процеси у свету, Тара, 2005, (стр. 235 – 239), 

ISBN: 86-82657-54-6. М33↔Р54 

14. Значај повећања извоза услуга у будућем привредном развоју Србије, 

Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, Економски факултет Ниш, 

2006, (стр. 189-200), ISBN: 86-85099-30-7. М33↔Р54 

15. The Refugees and IDPs` Problem in Serbia and Montenegro Area (коаутор Дејан 

Ђорђевић), Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe, Bankya, Bulgaria, 2006. (стр. 

307-320), ISBN-10: 954-23-0327-0, ISBN-13: 978-954-23-0327-5. М33↔Р54 

16. Неутралисање регионалних диспаритета балканских земаља као услов 

интеграције у Европску унију – структурни аспект (коаутор Зоран Аранђеловић), 

Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, Економски факултет Ниш, 

2006, (стр. 1-13), ISBN: 978-86-85099-48-9. М33↔Р54 

17. Volunteer Tourism as a Modern Tourist Phenomenon“(коаутор Дејан Ђорђевић), 

Strategic Development of Tourism Industry in the 21. Century, University St. Kliment ohridski Bitola, 

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, 2007. ISBN: 978-9989-179-44-0 М33↔Р54 

18. The Increase of Export as a Surviving Mode of Transitional Economies under 

Globalization Conditions (Example of Serbia) (коаутор Дејан Ђорђевић), Problems and Prospects 

of Cooperation between the Countries of South – Eastern Europe within the Context of Black Sea 

Economic Cooperation and GUUAM,Yalta, 2007,  (стр. 100-105), ISSN: 1990-9187. М33↔Р54 

19. The Change of Economic Structure of Balkan Countries as a Condition for 

Integration in European Union – The Example of Serbia (коаутори Зоран Аранђеловић, Дејан 

Ђорђевић), EUSA Biennial International Conference, Montreal, 2007, University of Pittsburgh, 

Archive of European Integration (AIE); ID: 7682. М33↔Р54 

20. Foreign Trade Aspects of Serbia Accession to the European Union, Integration 

Problems in the European Union and Balkan Countries, University Ca’ Foscari Venice & University 

of Niš, Venice, 2008, (стр. 97-113), ISBN: 978-86-85099-76-2. M14 



21. The Analysis of Serbian Economy Competitiveness under the Conditions of Global 

Economy, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, 2008, (стр. 171-179), ISBN: 978-86-85099-80-

9. M51 

22. Регионални диспартитети као последица деформисаности привредне структуре 

Србије (коаутор Маја Михајловић), Регионални развој и демографски токови земаља 

Југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 2009, (стр.  151 – 162), ISBN: 978-86-85099-88-

5. М54 

23. Tendencies of Tourism Development in the South-East European Countries – 

Structural and Demographic Aspects (коаутор Дејан Ђорђевић), XI Encuentro Internacional de 

Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, Havana, 2009. 

24. Значај и утицај привредне структуре на привредни развој, Економске теме бр. 3, 

Економски факултет Ниш, 2010, (стр. 369 – 382), ISSN: 0353-8648. M51 

25. Европски интеграциони процеси и структурно прилагођавање (коаутор Горица 

Бошковић), Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски 

факултет Ниш, 2010, (стр. 91 – 103), ISBN: 978-86-6139-008-1. М54 

26. The Main Trends and Prospects of the Agricultural Development in Serbia (коаутор 

Марија Петровић-Ранђеловић), Facta Universitatis, vol. 7, No. 4, University of Niš, December 2010, 
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(великог економског система), јасно диференцирајући најзначајније интерне и екстерне 

утицаје на њено функционисање. С тим у вези се посматрају важна питања привредног 

система, као најзначајнијег инерног амбијента у коме се привреда развија, практично 

динамизираног кроз пример бивше Југославије и Републике Србије. Експликација 

привредног система полази од најзначајнијих привредно-системских одредница, од којих 

аутори посебно истичу економску политику, као важан део координационог механизма у 



савременим условима. Аутори се баве и квалитативном суштином развоја националне 

економије, детаљно разрађујући проблеме привредне структуре, структурних промена и 

структурне трансформације, најпре у вертикалном (секторском смислу), а онда и у 

хоризонталном (регионалном). Уџбеник истиче и све јачи утицај екстерног окружења на 

привредни развој у условима глобализације, па је и једно посебно поглавље посвећено 

комуникацији са међунароним окружењем. На крају, али не и по значају, аутори упозоравају 

да се савременим развојем националне економије мора управљати, те посебан део овог 

уџбеника посвећују дефинисању, конципирању и имплементацији стратегије привредног 

развоја. 

Уџбеник холистички посматра проблеме развоја националне економије, обрађујући 

проблем функционисања националне економије и са теоријског и са примењеног аспекта.. 
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Структурна трансформација у Републици Србији се одвијала различитом динамиком и 

интензитетом последњих деценија. С тим у вези, рад се посебно фокусирао на период после 

1990. године и пратио структурне промене током наредне две деценије. Овај дуги период 

подељен је у два подпериода: 1990-2000 и друго, интервал између 2000-2008 (период пре 

кризе). У првом подпериоду дешавали су се врло непредвидиви економски шокови, са 

дугорочним економским и другим последицама, које се још увек могу осетити. Други 

подпериод се може сматрати „мирнијим“. У ствари, услови за структурну трансформацију 

економије били су нормалнији, а до 2009. није било никаквих специфичних економских шокова 

као у првом периоду. 

За мерење структурних промена у раду је коришћен Михаели индекс, који је показао да 

је, дугорочно посматрано, структурна трансформација интензивнија, а интензитет структурних 

промена већи у дугорочном периоду. Ако бисмо ове коефицијенте посматрали на годишњем 

нивоу, приметили бисмо да су они на кратак рок нижи. Од ’90 -00, највећи пораст учешћа 

сектора у укупној БДВ Републике Србије имала је индустрија, затим финансијско посредовање 

и риболов. У ствари, ово су једина три сектора која су забележила повећање удела у стварању 

укупне БДВ, док су остали сектори у овом периоду забележили смањење тог удела. Са аспекта 

промене економске структуре, ово је комбинација два феномена - индустријализације и 

деаграризације. Иако би у нормалним околностима терцијарни сектор требало да покаже било 

какав раст, то се није десило у посматраном периоду. Чини се да је период између ’00 -’08 био 

повољнији за интензивније структурне промене, међутим, догодиле су се неке необичне појаве 

за такав ниво развоја. За разлику од почетног периода са индустријализацијом, деаграризацијом 

и детерцијаризацијом, сада се јавља деиндустријализација, аграризација и терцијаризација. 

Да би се прецизније утврдио правац структурних промена привреде Републике Србије, у 

раду је коришћен још један показатељ, који заснован на незапослености, а то је Лилијенов 

коефицијент. Може се приметити да запошљавање прати структурне промене. Када су промене 

у економској структури веће, веће су промене у структури и динамици запослених. 

Рад је идентификовао секторе који највише доприносе укупној продуктивности привреде, 

а квантитативна анализа је допуњена анализом секторске продуктивности. Највећи допринос 

укупном расту продуктивности Републике Србије долази из сектора саобраћаја, складиштења и 

веза који припада терцијарном сектору. Опет, највећу просечну продуктивност бележи сектор 

саобраћаја, складиштења и веза, затим трговина и на крају прерађивачка индустрија. 

Реалокациони ефекат је далеко највећи у пољопривреди, затим у прерађивачкој индустрији, и 

на крају у сектору некретнина и финансијском посредовању. 

У пољопривреди је ефекат реалокације у посматраном периоду највећи, али са 

негативним предзнаком, услед огромног одлива радне снаге из овог сектора. Одлазак 

запослених из пољопривреде негативно утиче на укупну продуктивност у овом сектору, али и 

на економију уопште. Дакле, постоји простор за повећање продуктивности у пољопривреди 

запошљавањем нових радника у овом сектору, тј. спречавањем њиховог даљег одлива. 



Ситуација са прерађивачком индустријом је сасвим обрнута: пад броја радника у овом 

сектору ствара позитиван ефекат реалокације, што даје даљи позитиван раст продуктивности у 

укупном резултату овог сектора. Слична ситуација се дешава у трговини, где свако повећање 

броја запослених смањује ефекат реалокације и смањује укупну продуктивност овог сектора. 

Саобраћај, за који смо приметили да има највећи појединачни допринос повећању 

продуктивности српске привреде, има негативан ефекат реалокације, тј. то је сектор који може 

направити релативно високу продуктивност, али његова негативна стопа раста радне снаге 

умањује потенцијал продуктивности, па би свако повећање стопе запослености довело до даљег 

повећања продуктивности. Остали поменути сектори (терцијарни и квартарни) појединачно 

имају мало утицаја на раст продуктивности привреде Србије и ниске ефекте прерасподеле, а 

образовање и државна управа имају чак негативан раст продуктивности. Још једном се у раду 

може потврдити да на примеру Републике Србије постоји правило да се радна снага креће од 

пољопривреде и индустрије ка терцијарним и кватернарним секторима, и сходно томе, ови 

сектори су сектори са ниском продуктивношћу. 
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Животна средина и емисија угљен-диоксида се временом мењају услед варијација у 

привредном расту, регулаторној политици и технологији. У овом раду се однос између 

привредног раста и емисије угљен-диоксида, сматра једним од најважнијих емпиријских 

односа. Рад се бави ригорозном економском анализом везе између емисије угљен-диоксида и 

привредног раста, која је и даље због специфичности проблематике веома ограничена. Сврха 

истраживања у овом раду је развој и примена „екстремне машине за учење“ (ELM) за 

предвиђање БДП-а на основу емисије угљен-диоксида. Резултати ELM се упоређују са 

генетским програмирањем (GP) и вештачком неуронском мрежом (ANN). Поузданост 

рачунских модела била је процењенао на основу резултата симулације и коришћењем неколико 

статистичких показатеља. На основу резултата симулације, у раду је показано да се ELM може 

ефикасно користити у предвиђањима кретања БДП-а. 

Повећање емисије гасова са ефектом стаклене баште, посебно емисије угњен-диоксида, разлог  

је глобалног загревања и климатских промена. Уједно је то једно од најважнијих питања у 

области животне средине и економији уопште. Као одговор на све већу забринутост због 

глобалног загревања и климатских промена, развијени су бројни енергетски сценарији и модели 

равнотеже, како би пружили могућности упозорења, ублажавања, прилагођавања, финансијске 

политике и политике одрживости. Ригорозно економско мерење засновано на доказима и 

анализама везе између емисије угљен-диоксида и привредног раста, а у циљу формирања 

ваљаних политика ублажавања климатских промена је и даље глобално ограничено. У раду је 

испробан ефикасан модел учења заснован на ELM-у који процењује БДП на основу емисије 

угљен-диоксида. Тачност предвиђених вредности је процењена у поређењу са ANN и GP 

резултата. Коефицијенти детреминисања за ELM, ANN и GP методе су износиле 0,9271, 0,8756 

и 0,4475 респективно. Резултати симулације открили су да је ELM модел у стању да предвиди 

БДП, тако да пружа најтачнија предвиђања. ELM алгоритам се генерално може ефикасно 

користити у предвиђању БДП-у, а посебно у проценама кретања раста БДП-а. 

 

Marjanovic, V., Arandjelovic, Z. (2016). Influence of Globalization on the Transition. 

Globalisation Challenges and Social-Economic Environment of the EU, School of Business and 

Management Novo Mesto, str. 26-36, ISBN: 978-961-6770-35-4, UDK 339.97:330.342. M33 

 

У коауторском раду под називом „Утицај глобализације на транзицију“, говори се о томе 

да је процес глобализације захватио све поре човечанства. То је процес који са одмаком 

времена поприма увек нове и разноврсне облике који нам се, с једне стране, чине познатим, а 

опет са друге, великом непознаницом. То је незаустављив процес, кога најразвијеније земље 

покушавају да институционализују и истрајавају у томе. Мале, неразвијене и земље у 

транзицији имају, нажалост, само два пута-глобализација или маргинализација. Мање зло је 



изгледа прва наведена могућност, која захтева добро планирање развоја и ваљану економску 

политику с тим у вези, као инструмента имплементације основних стратешких циљева. 

Аутори истичу да су земље у транзицији у посебно незавидној позицији, јер ненавикнуте 

на тржишне услове, конкуренцију, чврста буџетска и друга ограничења, управо улазе у један 

такав амбијент. На страну чињеница да се оне налазе у још једном неизвесном процесу по њих - 

преласка са централно планске на тржишне привреде, који такође обилује специфичностима 

као и процес глобализације. 

Аутори у овом раду покушавају да сагледају утицај првог процеса на други – 

глобализације на транзицију, при чему отварају бројна питања, међу којима су најзначајнија: да 

ли глобализација убрзава или успорава транзицију, како се понашати као национална економија 

у сукобу (мешавини) ова два процеса, како редефинисати процес глобализације, како убрзати 

транзицију без транзиционе рецесије, итд? 

У првом делу рада се говори о глобализацији као незаустављивом процесу, који је имао 

позитиван, али и негативан утицај на транзиционе економије. У другом делу се говори о 

транзицији, као процесу преласка централно-планског на тржишно привређивање, за који не 

постоји универзални рецепт како остварити транзиционе циљеве, али дефинисаних итерација 

преласка има и познате су. У трећем делу аутори, анализирајући економске утицаје једног 

процеса на други, констатују да ипак преовлађује утицај глобализације на транзицију (по свим 

показатељима и аргументима, нажалост негативан). 

На крају се даје низ препорука у циљу реконфигурисања процеса глобализације и 

креирања процеса тзв. одрживе глобализације, која ће сејати само позитивне утицаје на развој 

глобалне економије и човечанства. Како ни економија, а ни политика не прихватају екстреме, 

садашња повољна ситуација која одговара развијеном западу, лако се може окренути попут 

бумеранга против самих "креатора" оваквог економског поретка и довести у питање и сам 

процес глобализације. Краткорочни циљеви економских моћника се морају преобратити у 

дугорочне, а они би требало да буду везани за глобални економски просперитет који је могућ 

само уз позитивне релације између процеса глобализације и процеса транзиције, односно 

између развијених и неразвијених земаља. 
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Глобалне промене су заједно са технолошким, иновативним, климатским и 

демографским, потпуно преобликовале Свет. У раду се констатује да се сектор туризма, као 

један од најбрже растућих у свету, мора прилагођавати овим променама, развијајући се на 

начин који повећава одрживост и конкурентност дестинација. Туризам ће морати да се 

прилагођава појавама изван свог сектора, крећући се трасом одрживости, како би допринео 

остваривању глобалних циљева одрживог развоја. На тај начин ће бити препознат као сектор 

који доприноси стварању богатства и радних места, очувању културних и природних 

вредности, смањењу сиромаштва, јачању мира и интеркултуралног разумевања. 

Аутори сматрају да глобализација мења природу међународног туризма, па се тако 

појављују нове туристичке дестинације, мења се туристичка тражња, понашање туриста и 

њихова очекивања. Овоме поготово доприноси технички искорак, пре свега у саобраћају и 

телекомуникацијама. Да би се искористиле све позитивне стране глобализације на развој 

туризма, а избегле негативне, аутори сматрају да је неопходно озбиљно стратешко планирање 

развоја овог сектора. Имајући у виду да су миленијумски циљеви развоја постављени у смислу 

његове одрживости, туризам је једна од ретких грана која може допринети директно или 

индиректно, остваривању сваког од ових циљева. Да би то био случај и сам туризам се мора 

заснивати на принципима одрживости. 

На туристичку понуду снажно утиче процес глобализације, па се у новије време јавља све 

већа концентрација привредних субјеката у области туризма, појављују се нове информатичке 

технологије у функцији развоја туризма и повећања мобилности туриста, креирају се нови и 

разноврснији туристички производи, настају нове дестинације. Без обзира што процес 

глобализације собом носи и неке негативне трендове, у раду се истиче, глобално посматрано, да 



се светски ниво прихода становништва, током времена повећао. То изазива и неке појаве на 

страни туристичке тражње, почев од њеног повећања у светским размерама и повећања њене 

сличности, јављају се нови мотиви путовања, а туристи постају индивидуалнији, спонтанији, 

флексибилнији, образованији и информисанији. 
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Један од највећих проблема у економској теорији је одувек била координација различитих 

елемената економске политике, а посебно фискалне и монетарне политике. У прошлости је 

било економских теорија које су фаворизовале једну у односу на другу, али у савременим 

условима, чињеница је да је прави одговор само у координисаном вођењу обе политике. Чини 

се да свет од последње кризе није успео да покрене економску активност. Оно што је довело до 

овога је комбинација економских и политичких фактора. Овде се пре свега мисли на, 

терористичке нападе, неповерење према банкарском сектору, нова технолошка револуција која 

постаје све интензивнија и ствара високу структурну незапосленост. Због тога аутори сматрају 

да свака мера монетарне политике мора бити пропраћена одређеном акцијом у фискалној 

политици и обрнуто.  

У раду се отвара питање, да ли би фискална или монетарна политика требало да имају 

приоритет приликом доношења одлука и да ли постоји шаблон за креирање економске 

политике? Емпиријски подаци су најсврсисходнији извор за одговор на ова питања, па су се у 

раду користиле промењиве из четири различите земље за последњих петнаест година, како би 

се пронашла веза између фискалне и монетарне политике и животног стандарда. Свака 

комбинација мера економске политике има своју цену, а задатак креатора економске политике 

је одабрати оптимално решење у датом окружењу и обезбедити спровођење усвојених мера на 

институционалном нивоу, у циљу постизања планираних циљева. Такву политику је неопходно 

стратешки креирати, а затим само козметички прилагодите мере.  
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У раду под називом „Изазови регионалног развоја Европе у глобалном окружењу“, истиче 

се да глобализација као светски процес, ни изблиза није решила проблеме регионалног развоја, 

како се то можда очекивало. И не само да их није решила, проблеми су се током година и 

деценија продубљивали. Глобално посматрано, богатији постају још богатији, а сиромашни још 

сиромашнији.  

Колико је проблематика везана за регионални развој и регионалне демографске токове 

важна за научну теорију и праксу, показали су и догађаји у целој претходној деценији, а 

посебно онда када је експлодирала мигрантска криза. Аутори у ововм раду истичу да се мора 

уложитити још много напора у превазилажењу регионалних проблема. Посебно су 

проблематични региони који су демографски празни, те би стога требало у континуитету 

улагати већа средства за подстицање наталитета и повратак становништва у демографски 

празне регионе. 

 Рад се посебно бави карактеристикама регионалног развоја у глобалном свету, где се 

посебно осветљава чињеница постојања својеврсних полова знања и иновација, који су 

дефинитивно покретачи савременог (регионалног) развоја. У овом делу се спомиње и дилема 

како помирити различите приступе у регионалном развоју? 

У другом делу, рад се бави кључним изазовима, који утичу (или ће утицати) на 

регионални развој Европе, као што су: глобализација, демографске промене, климатске 

промене, енергетски и социјални ризици.  

У светлу промена у Европи и јачања Европске уније, регионе би требало поставити као 

питање ширег значаја, па би сам регионални развој требало посматрати кроз 



интернационализацију региона. Интеграциони процеси, попут ширења ЕУ, не умањују значај 

актуелног регионалног развоја и посебно, демографских токова. Напротив, свака земља 

појединачно мора се изборити са регионалним аномалијама, користећи интеграционе процесе 

за повећање ефикасности у регионалном развоју и демографским токовима. Још је већи значај 

демографских токова, који се са процесом европских интеграција компликују; појављују се 

нови проблеми чије решавање тражи много више од финансијских средстава.  

Аутори сматрају да су главне детерминанте регионалне осетљивости у Европи изазване 

глобализацијом: постојећи модел трговине, способност региона да препозна и да предност 

растућим извозним тржиштима, способност искоришћења могућности од прекограничне 

сарадње и инвестиција, способност креирања нових модела специјализације, локација 

пословања, природни ресурси, инфраструктура, едукација и ниво образовања радне снаге, која 

директно утиче на конкурентност, способност институција тржишта рада и осталих социјалних 

институција да ублаже притисак расподеле дохотка. 
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Имајући у виду спољно-трговинску позицију Републике Србије, може се констатовати да 

је она већ дужи низ година неповољна и комликована. У раду се јасно истиче да су главни 

узрочници такве ситуације наслеђени економски проблеми, али и новонастали екстерни и 

интерни утицаји. Тачније речено, велики структурни проблеми, као и проблеми изазвани 

економском политиком, главни су узрочници дефицита текућег биланса Републике Србије. 

Оваква неповољна комбинација структурних и системских фактора, захтева посебну пажњу у 

конципирању будуће стратегије (и политике) спољне-трговине Републике Србије, што аутори 

јасно истичу у овом раду. Будућа стратегија спољне-трговине би требало да уважи све 

компаративне предности у циљу повећања извоза. 

У раду је коришћен метод квантитативне анализе, којим је мерен индекс откривених 

компаративних предности RCA, сектора према међународној трговинској класификацији, што 

је најједноставнији пут за сазнавање који би сектори могли бити окосница будућег извозног 

залета Републике Србије. У раду су потврђене хипотезе, да је главни узрочник платно-

билансних проблема Републике Србије хроничан дефицит робног биланса, да дефицит робног 

биланса узрокују структурни и привредно-системски проблеми, да Република Србија нема 

адекватну извозну понуду и да је једини начин да се дугорочно реши проблем дефицита, 

реструктурирање привреде и повећање извоза. 

Хронични дефицит текућег биланса Републике Србије узрокују два фактора: неадекватна 

и релативно мала извозна понуда и погрешно структурирана и релативно велика увозна 

тражња. Због тога аутори сматрају да би безусловно требало повећати извозну понуду и 

управљати структуром тражње, а све у циљу остварења одрживог спољно-трговинског 

дефицита. 

Јасно је да би будућа стратегија спољне трговине Републике Србије морала да зацрта као 

свој основни циљ повећање извоза. Основна детерминанта повећања извоза, пре свих, јесте 

реструктурирање привреде у правцу формирања и подстицања извозно-пропулзивних сектора. 

Овај процес неће бити могућ без додатне акумулације нити институционалне подршке. 

У профилисању будуће извозно оријентисане структуре Републике Србије, посебна 

пажња мора бити посвећена извозу услуга, који последњих година и деценија бележи 

динамичан раст у светским размерама. Аутори истичу да дугогодишњи позитиван салдо 

биланса услуга Републике Србије, јесте довољан је сигнал да на овај сектор морамо озбиљно 

рачунати у будућој структурној трансформацији, како по питању стварања друштвеног 

производа, тако и по питању фузионисања вишка радне снаге из осталих сектора 

(пољопривреде и индустрије). Највећи број услужних грана у Републици Србији показује 

откривене компаративне предности, па би то требало искористити у циљу повећања извоза.  
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У раду под називом “Перспективе развоја енергетске привреде Републике србије”, говори 

се о томе да је енергија један од најважнијих фактора развоја привреде и покретач основних 

људских активности. Расположивост, рационално коришћење постојећих извора енергије, као и 

проналажење нових извора, кључно је за динамику развоја и раста привреде једне земље. 

Коришћење енергије са становишта економске ефикасности и њена рационална 

трансформација у финалне облике потрошње, битан је услов за економски напредак сваке 

привреде. Енергетска привреде Србије базирана је на коришћењу домаћих резерви угља и 

расположивом хидроенергетском потенцијалу. Ова два извора омогућују стабилну производњу 

електричне енергије и задовољавање сопствених потреба, док се потребе за нафтом, гасом и и 

висококалоричним угљевима надомешћују увозом. Током последње деценије, у Републици 

Србији, направљен је значајан помак у експлоатацији обновљивих извора енергије, пре свега 

еолске енергије. Мада је реч о малој производњи енергије, ова акција показује да долази до 

озбиљних измена у структури електропривреде Србије. 

У раду се посебно истиче да су обновљиви енергетски извори значајан енергетски 

потенцијал и да  будући развој енергетске привреде Србије захтева далеко рационалнију 

експлоатацију постојећих енергетских капацитета, као и далеко већа улагања у обновљиве 

енергетске ресурсе. Наравно, не сме се заборавити ни еколошки приступ овој проблематици, 

јер изградња „зелених“ енергетских постројења може итекако негативно утицати на трајне 

промене у животној средини, што управо показује изградња мини хидро електрана широм 

Србије. 

 

Ђорђевић, Д. Шушић, В., Марјановић, В. (2020). Потенцијали енергије ветра у 

Републици Србији. Jahorinski poslovni forum 2020, Realni i finansijski sektor u svijetlu novih 

tehnoilogija, novih svjetskih kretanja i novih izazova, стр. 421-427, ISSN 2303-8969. М33 

 

Раст цена фосилних горива на светском тржишту, али и неконтролисана продукција 

штетних гасова, на глобалном нивоу, утицали су на интензиван развој ветроенергетике, те је 

употреба енергије ветра тренутно најбрже растући сегмент производње енергије из 

обновљивих извора. Ветар је у дугом периоду људске историје био један од главних 

погонских енергетских извора, али га је потреба за великим количинама енергената, током 

периода индустријске револуције, потпуно маргинализовала, у корист фосилних горива. 

Аутори у раду подсећају да ветар представља неисцрпан извор енергије, чији глобални 

потенцијал вишеструко превазилази светске потребе за електричном енергијом. Данас 

ветроенергетика представља грану енергетике која се најбрже развија. За разлику од других 

енергената, еолска енергија је последње две деценије једина имала динамичну експанзију у 

производњи електричне енергије.У развоју ветроенергетике посебно се истичу Данска, 

Холандија, Немачка, Шпанија и САД, а последњих година и Кина, а све ове земље имају 

најозбиљнији приступ овој проблематици, али и постигнуте резултате. Према извршеним 

испитивањима, Република Србија има знатан ветроенергетски потенцијал, а аутори 

објашњавају да највећи потенцијал имају делови Војводине и планинске области јужне и 

источне Србије, углавном изнад 1000 метара надморске висине.  

У раду под називом „Потенцијали енергије ветра у Републици Србији“ је приказан 

значај употребе еолске енергије, њен потенцијал и експлоатација у свету и Републици Србији, 

као и предности и недостаци њеног коришћења. Снажна енергетска привреда и енергетска 

независност су битни предуслови економског развоја сваке државе, па тако и Републике 

Србије. Државе које у енергетском смислу зависе од увоза, углавном нису конкурентне на 

међународном тржишту. Аутори закључују да би будући развој енергетске привреде 

Републике Србије требало тражити у обновљивим енергетским изворима. Мада се често 

говори о енергетском потенцијалу биомасе, до сада је производња енергија биомасе у 

Републици Србији, подразумевала само употребу дрвне масе као енергента. Такође, требало 

би нагласити да биомаса иако обновљив вид енергије, због продукције угљен-диоксида и 



других штетних гасова, приликом сагоревања, доводи до појачања ефекта стаклене баште, 

што овај вид енергије и не чини сасвим “зеленим”. Република Србија мора да тежи 

ослобађању од увоза енергената, односно да оствари производњу електричне енергије која ће 

макар покрити сопствена потраживања, а обзиром да су експлоатација лигнита и 

хидроенергије већ достигли максимуме капацитета, енергија ветра се намеће као 

најисплативији и најперспективнији начин ослобађања од енергетске зависности Републике 

Србије. 

 

2. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА 

 

Кандидат др Владислав Марјановић се у објављеним научним и стручним радовима 

бави актуелним питањима из области за коју конкурише. У прилог овој констатацији говори 

чињеница да се највећи део објављених радова односи на савремене проблеме привредног 

развоја и економске политике. Запажа се усмереност ка истраживачким питањима и 

могућностима њиховог решавања у савременим условима развоја, као што су: структурна 

трансформација привреде, платно билансни проблеми, регионални проблеми и начини 

смањивања регионалних диспаритета, питања конципирања и имплементације стратегије 

привредног развоја. Кандидат се фокусира на комплексне теме, које заокупљају велику пажњу 

научне и стручне јавности, а чија обрада захтева широко познавање макроекономске теорије и 

праксе, економске политике у теоријском и практичном смислу, али и мултидисциплинарни 

приступ. Препознавањем актуелних истраживачких питања, кандидат даје допринос 

макроекономској теорији и политици, националној економији, структурној економији и 

стратегији привредног развоја.  

Свестрано и објективно образлагање резултата истраживања, упућује комисију на 

закључак да је кандидат достигао завидан ниво у бављењу научно-истраживачким радом. На 

основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да је др Владислав Марјановић 

остварио запажене резултате у научној области којом се бави.  

Комисија закључује да др Владислав Марјановић показује завидну истраживачку 

зрелост и компетентност. Квалитетом, научном утемељеношћу, бројем, обимом и цитираношћу 

научних и стручних радова из уже научне области, кандидат је дао значајан допринос развоју науке у 

научној области Привредни развој и економска политика. 

 

 

IV  НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ КАНДИДАТА 

 

Наставно-педагошка активност кандидата др Владислава Марјановића односи се на 

његов 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. Успешно извођење наставе на сва три нивоа студија на 

Економском факултету у Нишу представља суштину наставно-педагошке активности др Владислава 

Марјановића. Према акредитованом програму, др Владислав Марјановицћ је распоређен да изводи 

наставу на основним академским, дипломским академским (мастер) и докторским академским 

студијама. На основним академским студијама изводи часове предавања и вежби из предмета 

Национална економија, Економска политика, а у новом циклусу акредитације ће изводити 

наставу на предмету Макроекономска теорија и политика. На дипломским академским (мастер) 

студијама изводи наставу из предмета Макроекономска политика и привредни развој. На 

докторским академским студијама наставник је на предмету Стратегије привредног развоја. 

Др Владислав Марјановић има значајно, вишегодишње педагошко искуство, стечено 

извођењем свих облика универзитетске наставе на Економском факултету у Нишу, и то предавања, 

вежби, обављања консултација и испита на назначеним предметима, пружања неопходне стручне 

помоћи студентима у изради семинарских, завршних, мастер радова и докторских дисертација. Истиче 

се спремност кандидата за помоћ студентима у настави и учењу, као и примену интерактивног 

метода рада у настави, активирање и поспешивање студената за укључивање у практичан рад, у 

циљу повећања ефикасности учења и усвајања нових знања. Кандидат је уједно у више наврата био 



и предавач по позиву на Универзитету у Новом Месту, Универзитету „Шухов“ у Белгороду, 

као и Руској царинској академији у Москви. 

Кандидат др Владислав Марјановић је све облике наставних активности на предметима 

на којима је ангажован обављао успешно. Комисија сматра да кандидат савесно испуњава радне 

обавезе, има коректан и одговоран однос према студентима и поседује неопходно искуство и 

способност за наставни и педагошки рад.  

 

 

V ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ 

ПОДМЛАТКА 

 

Кандидат др Владислав Марјановић је до сада, као наставник на основним академским 

студијама, био ментор и члан комисија за одбрану више десетина дипломских (завршних) 

радова студената на Економском факултету Универзитета у Нишу. Осим тога, допринос 

кандидата развоју научно-наставног подмлатка, остварује се и кроз ангажовање на 

магистарским, дипломским академским (мастер) и докторским академским студијама.  

Др Владислав Марјановић је ментор у Комисији за оцену и одбрану три докторске 

дисертације, члан комисије за оцену и одбрану седам докторских дисертација (пет на 

Економском факултету Универзитета у Нишу, једне на Економском факултету Универзитета 

Крагујевцу и једне на Универзитету у Новом Месту), ментор у изради 14 мастер радова, члан 

комисија за оцену и одбрану 57 мастер радова и две магистарске тезе, као и члан 6 менторских 

комисија за израду докторске дисертације на Економском факултету у Нишу. 

 

1. Ментор у Комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације: 

 

1. Ментор у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације под називом 

„Креирање економска политике Републике Србије у савременим условима“, кандидата 

Данијела Милошевића, Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке 

Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације број 8/18-01-009/19-015 од 20.12.2019. године; Одлука Научно-стручног већа за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању ментора за израду 

докторске дисертације број 8/18-01-002/20-015 од 10.03.2020. године 

 2. Ментор у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Улога 

пољопривредно-прехрамбеног сектора у повећању извоза Републике Србије“, кандидата 

Милана Марковића, Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке 

Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације број 8/18-01-002/15-028 од 18.03.2015. године; Одлука Научно-стручног већа за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању ментора за израду 

докторске дисертације број 8/18-01-004/15-029 од 03.06.2015. године; Одлука Научно-стручног 

већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације број 8/18-01-008/17-038 од 25.12.2017. године 

 3. Ментор у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Нова 

стратегија привредног развоја Републике Србије“, кандидаткиње Срђане Драгомировић, 

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-

005/16-066 од 11.07.2016. године; Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке 

науке Универзитета у Нишу о именовању ментора за израду докторске дисертације број 8/18-

01-006/16-029 од 08.09.2016. године;  

 

2. Чланство у Комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације: 

 

1. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Валоризација 

туристичког потенцијала у функцији развоја привреде Југозападне Србије“, кандидаткиње 

Љиљане Лешевић, Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке 



Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације број 8/18-01-008/19-007 од 29.11.2019. године  

2. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Високо 

образовање и привредни раст у савременим тржишним привредама“, кандидаткиње Јелене 

Младеновић-Манић, Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке 

Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације број 8/18-01-007/18-028 од 21.09.2018. године; Одлука Научно-стручног већа за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације број 8/18-01-005/19-026 од 28.06.2019. године 

3. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Иновације 

као фактор развоја индустрије“, кандидата Душана Цветановића, Одлука Научно-стручног већа 

за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену 

научне заснованости теме докторске дисертације број 8/18-01-006/15-019 од 03.09.2015. године; 

Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о 

именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације број 8/18-01-002/17-024 од 

27.03.2017. године 

4. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Утицај 

мултинационалне компаније у аутомобилској индустрији на локални економски развој“, 

кандидаткиње Љубине Калинић, Одлука Већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета 

у Крагујевцу о именовању Комисије за оцену подобности теме докторске дисертације број 

430/18-5 од 25.02.2015. године; Одлука Већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у 

Крагујевцу о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације број 888/VII-3 од 

30.03.2017. године 

5. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Стратегија 

регионалног развоја Рашког округа“, кандидаткиње Алме Добарџић, Одлука Научно-стручног 

већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену 

научне заснованости теме докторске дисертације број 8/18-01-006/15-019 од 03.09.2015. године; 

Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу о 

именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације број 8/18-01-002/17-024 од 

27.03.2017. године 

6. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Положај 

националне привреде у условима ограниченог суверенитета“, кандидата Ивице Ђорђевић, 

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-

006/15-019 од 03.09.2015. године; Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке 

науке Универзитета у Нишу о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 

број 8/18-01-002/17-024 од 27.03.2017. године 

7. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Vpliv 

oglaševanja zdravil na potrošnike in zdravnike“, кандидатиње Малчи Гривец, Sklep Komisije za 

oceno predloga disertacije Visokošolsko središče Novo Mesto, številka FPUV-54/2016 

 

3. Чланство у менторским комисијама за припрему пријаве докторске дисертације: 

 

1. Члан Менторске комисије за потенцијалну тему докторске дисертације под називом, 

„Модели индустријске политике усмерени на унапређење иновативности привреде“, кандидата 

Душана Цветановића Одлука Већа бр. 04-235 од 30. 01. 2014. 

2. Члан Менторске комисије за потенцијалну тему докторске дисертације под називом 

„Структурне промене у пољопривреди Србије у функцији унапређења конкурентности“, 

кандидаткиње Јелене Станојевић, Одлука Већа бр. 04-2542 од 15. 09. 2011. 

3. Члан Менторске комисије за потенцијалну тему докторске дисертације под називом 

„Стратегија регионалног развоја Рашког округа“, кандидаткиње Алме Добарџић, Одлука Већа 

бр. 04-223 од 31. 01. 2014. 

4. Члан Менторске комисије за потенцијалну тему докторске дисертације под називом 

„Улога пољопривредно-прехрамбеног сектора у повећању извоза као основном стратешком 

циљу српске привреде“, кандидата Милана Марковића, Одлука Већа бр. 04-237 од 29. 01. 2016. 



5. Члан Менторске комисије за потенцијалну тему докторске дисертације под називом 

„Економска политика Републике Србије у глобалном окружењу“, кандидата Данијела 

Милошевића, Одлука Већа бр. 04-617 од 29. 02. 2016. 

6. Члан Менторске комисије за потенцијалну тему докторске дисертације под називом 

„Утицај радне снаге на промену привредне структуре Републике Србије“, кандидаткиње Јелене 

Младеновић, Одлука Већа бр. 04-3765 од 05. 11. 2016. 

 

4. Чланство у Комисијама за оцену и одбрану магистарских радова: 

 

1. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе под називом „Утицај бањског 

туризма на привредни развој Србије“, кандидата Милана Петковића, Одлука Научнно-

наставног већа Економског факултета у Нишу о образовању Комисије за оцену и одбрану 

магистарске тезе број 04-1901 од 26.06.2014 

2. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе под називом „Привреда Србије 

између транзиције и економске кризе“, кандидаткиње Оље Петровић, Одлука Научнно-

наставног већа Економског факултета у Нишу о образовању Комисије за оцену и одбрану 

магистарске тезе број 04-2248 од 12.07.2014. 

 

5. Ментор у комисијама за оцену и одбрану мастер радова: 

 

1. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Макроекономска 

политика у условима глобализације“, кандидаткиње Миланке Стојковић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-2459 од 01.11.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-2967 од 28.11.2019. 

2. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Утицај сектора 

услуга на привредни развој Републике Србије“, кандидата Андрије Поповића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-241 од 08.02.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-1153 од 07.06.2018. 

3. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Привредни развој 

Републике Србије у условима глобализације“, кандидата Бесник Салихуа, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-3585 од 27.11.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2416 од 01.11.2018. 

4. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Карактеристике и 

перспективе привредног развоја општине Бор“, кандидаткиње Сање Томић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-1405 од 06.07.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2613 од 30.11.2017. 

5. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Актуелни проблеми 

регионалног развоја Републике Србије и начини за њихово превазилажење“, кандидаткиње 

Дијане Стојадиновић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада број 04-1876 од 28.09.2017; Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2614 од 

30.11.2017. 

6. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом 

„Реиндустријализација у функцији привредног развоја Републике Србије“, кандидаткиње 

Марије Младеновић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2274 од 02.11.2017; Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2612 од 

30.11.2017. 

7. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Развојни 

потенцијали медицинског туризма“, кандидаткиње Марије Цветановић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 



04-1871 од 28.09.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-2237 од 02.11.2017. 

8. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Допринос 

трговинског сектора привредном расту у савременим тржишним привредама“, кандидата 

Боривоја Николића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада број 04-3277 од 03.10.2016; Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-3808 од 

05.11.2016. 

9. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Стратегија 

регионалног развоја и политика смањивања регионалних диспаритета Републике Србије“, 

кандидата Предрага Влајковића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-3249 од 30.10.2015 

10. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Перспективе 

развоја услужног сектора у Републици Србији“, кандидаткиње Јелене Пејић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-1969 од 27.06.2014; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-3254 од 06.11.2014. 

11. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Утицај привредне 

структуре на регионални развој Републике Србије“, кандидата Марка Јанаћковића, Одлука Већа 

за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-436 од 22.02.2013; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-2556 од 18.09.2014. 

12. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Политика 

смањивања регионалних диспаритета Републике Србије“, кандидаткиње Снежане Бранковић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-257 од 31.01.2014; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-1933 од 27.06.2014. 

13. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога страних 

дирекних инвестиција у унапређењу конкурентности националне економије“, кандидаткиње 

Бранке Ранђеловић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада број 04-3487 од 29.11.2012; Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-3386 од 

28.11.2013. 

14. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Нови модел 

регионалног развоја Републике Србије“, кандидаткиње Милице Димитријевић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-2846 од 23.10.2013; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-1406 од 20.05.2014. 

 

6. Чланство у Комисијама за оцену и одбрану мастер радова: 

 

1. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијали 

у функцији развоја региона Јужне и Источне Србије“, кандидата Ивана Михајловића, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада број 04-1761 од 24.09.2020.  

2. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијали 

у функцији развоја региона Јужне и Источне Србије“, кандидата Ивана Михајловића, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада број 04-1761 од 24.09.2020.  

3. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Карактеристике процеса 

приступања Републике Србије Европској унији“, кандидаткиње Маје Гавриловић, Одлука Већа 

за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-3394 од 28.11.2013. 

4. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

Борског округа“, кандидата Ивана Поповића, Одлука Већа за мастер студије Економског 



факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-242 од 

08.02.2018. 

5. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Перспективе развоја спа 

и велнес туризма у бањама Западног Поморавља“, кандидата Драгана Милошевића, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада број 04-1132 од 25.06.2020; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-1744 од 24.09.2020 

6. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Спортски туризам као 

посебан облик туризма“, кандидата Владимира Марковића, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-1130 

од 25.06.2020; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању 

извештаја мастер рада број 04-1300 од 16.07.2020 

7. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Развој медицинског 

туризма у свету и Републици Србији“, кандидата Лазара Анђелковића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-3344 од 26.12.2019; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-1299 од 16.07.2020 

8. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Потенцијали и 

перспективе развоја туризма Града Пирота“, кандидата Братислава Вељковића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-413 од 27.02.2020; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-1115 од 25.06.2020 

9. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Концепт еколошких 

иновација у политици заштите животне средине“, кандидаткиње Наташе Ранђеловић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада број 04-2979 од 28.11.2019; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-403 од 27.02.2020 

10. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Макроекономске 

импликације транзиције финансијских тржишта у земљама Централне Европе“, кандидата 

Бранислава Новковића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2647 од 31.10.2019; Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-143 

од 31.01.2020 

11. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Савремени концепт 

развоја бањског туризма-пример Француске“, кандидаткиње Јоване Павловић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-2211 од 26.09.2019; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2675 од 28.11.2019. 

12. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Теоријско-емпиријски 

аспекти значаја елемената финансијског система за економски развој“, кандидаткиње Данице 

Новковић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада број 04-2194 од 26.09.2019; Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2943 од 28.11.2019. 

13. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Успешност 

антиинфлаторних мера у борби против хиперинфлације“, кандидаткиње Миљане Стоиљковић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-2669 од 31.10.2019; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2966 од 28.11.2019. 

14. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Могућности и 

ограничења коришћења еолске енергије у свету и Републици Србији“, кандидаткиње 

Александре Вучковић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2202 од 29.09.2019; Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-

2639 од 31.10.2019. 



15. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

општине Врњачка Бања“, кандидаткиње Маје Стефановић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2452 

од 01.11.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању 

извештаја мастер рада број 04-2796 од 29.11.2018. 

16. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Перспективе развоја 

планинског туризма Мокре Горе и Таре“, кандидаткиње Марије Миленковић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-1954 од 18.09.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2797 од 29.11.2018. 

17. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Значај људског 

капитала за привредни развој“, кандидаткиње Сузане Стојановић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-1431 од 05.07.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-2396 од 01.11.2018. 

18. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога трговине у 

развоју саобраћајне инфраструктуре (пример аутопута Коридора 10)“, кандидата Александра 

Ђелића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за 

одређивање теме мастер рада број 04-1951 од 18.09.2018; Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2417 од 01.11.2018. 

19. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Грађевинска делатност 

и привредни раст у Републици Србији“, кандидаткиње Милијане Стојић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-1158 од 07.06.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-1417 од 05.07.2018. 

20. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Регионални развој и 

регионална политика Републике Србије“, кандидата Предрага Стојадиновића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-1170 од 07.06.2018; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-1427 од 05.07.2018. 

21. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Валоризација 

туристичког потенцијала бања Западне Србије“, кандидаткиње Тијане Стевић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-2032 од 10.10.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2928 од 28.12.2017. 

22. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Детерминанте развојне 

позиције привреде Републике Србије“, кандидаткиње Јоване Урошевић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-1851 од 28.09.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-2923 од 28.12.2017. 

23. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Политички пословни 

циклуси“, кандидата Андреје Цветковића, Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2569 од 30.11.2017. 

24. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Потенцијали и 

перспективе развоја туризма на Златару“, кандидата Милоша Ранђеловића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-2277 од 02.11.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2606 од 30.11.2017. 

25. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туризам Нишавског 

управног округа: карактеристике и перспективе развоја“, кандидата Слободана Станковића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-1407 од 06.07.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2608 од 30.11.2017. 

26. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога финансијског 

сектора у финансирању привредног раста“, кандидата Дарка Марковића, Одлука Већа за мастер 



студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-1852 од 28.09.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-2215 од 02.11.2017. 

27. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Иновациона политика 

заснована на концепту економије знања“, кандидата Марка Величковића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-1927 од 02.06.2016; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2320 од 07.07.2016. 

28. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога етнографских 

мотива у развоју културног туризма Источне Србије“, кандидаткиње Сандре Живановић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-1885 од 28.09.2017; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2021 од 10.10.2017. 

29. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Трговинска политика у 

савременим тржишним условима“, кандидаткиње Иване Дамњановић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-3809 од 

05.11.2016. 

30. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Еволуција и савремени 

концепт регионализације Републике Србије“, кандидаткиње Маријане Салевић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-139 

од 01.12.2016. 

31. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Глобализација и 

национална економија“, кандидаткиње Иване Стојиљковић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-4101 

од 25.12.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању 

извештаја мастер рада број 04-1336 од 27.04.2016. 

32. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Основне претпоставке 

равномерног регионалног развоја Републике Србије“, кандидаткиње Биљане Петковић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада број 04-791 од 27.03.2014; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-1926 од 06.06.2016. 

33. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Компаративна анализа 

структуре буџета изабраних земаља“, кандидата Милана Тркље, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-1603 

од 28.05.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању 

извештаја мастер рада број 04-3223 од 30.10.2015. 

34. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Перформансе 

монетарних стратегија“, кандидаткиње Милене Стошић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2755 

од 25.09.2015 

35. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Људски капитал у 

ендогеним теоријама раста“, кандидата Марка Благојевића, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-1408 

од 20.05.2014. 

36. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Изазови фискалне 

политике земаља Европске уније и Републике Србије у условима финансијске кризе“, 

кандидаткиње Александре Пејчић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-445 од 22.02.2013. 

37. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Потенцијали и 

перспективе развоја манифестационог туризма Града Ниша“, кандидаткиње Невене 

Марјановић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева 

за одређивање теме мастер рада број 04-2752 од 24.09.2015; Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-4088 од 25.12.2015. 

38. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Најзначајније мере 

политике запошљавања у земљама централне Европе“, кандидаткиње Тијане Миловановић, 



Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-2733 од 25.09.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-575 од 29.02.2016. 

39. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Стратегија и политика 

цена трговинског предузећа у савременим тржишним условима“, кандидата Милана 

Миловановића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2000 од 26.06.2015; Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2726 од 

25.09.2015. 

40. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Утицај процеса 

глобализације на привредни развој Србије“, кандидата Александра Ђорђевића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-2002 од 29.06.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2730 од 25.09.2015. 

41. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Детерминанте 

регионалног развоја Републике Србије у савременим условима“, кандидата Миљана Поповића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-1963 од 26.06.2014; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-3660 од 28.11.2014. 

42. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Стратегија развоја 

трговине заснована на технолошким иновацијама“, кандидата Стефана Илића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-198 од 23.01.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-1590 од 28.05.2015. 

43. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога и значај 

Браничевског округа упривредном развоју Србије“, кандидата Мирослава Миладиновића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-1334 од 06.05.2015; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-1973 од 29.06.2015. 

44. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Трговински маркетинг 

у ери Нове дигиталне економије“, кандидата Немање Ђорђевића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

04-3669 од 28.11.2014; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о 

прихватању извештаја мастер рада број 04-174 од 22.01.2015. 

45. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Претпоставке и 

перспективе привредног развоја Пиротског управног округа“, кандидата Ивана Петковића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-3905 од 27.12.2012; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-777 од 27.03.2014. 

46. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Пољопривредно 

саветодавство као фактор развоја пољопривреде Републике Србије“, кандидата Марка 

Станисављевића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању 

захтева за одређивање теме мастер рада број 04-1871 од 28.06.2013; Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2826 од 

23.10.2013. 

47. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Стратегијске основе и 

циљеви нове индустријске политике Републике Србије“, кандидаткиње Марије Гроздановић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање 

теме мастер рада број 04-1181 од 25.04.2013; Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-3392 од 28.11.2013. 

48. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Стратегијске основе 

политике регионалног развоја Републике Србије“, кандидаткиње Марије Ђорђевић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме 

мастер рада број 04-3048 од 24.10.2012; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-3383 од 28.11.2013. 



49. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Перспективе развоја 

манифестационог туризма јужне Србије“, кандидаткиње Бранкице Николић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-2654 од 29.09.2012; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-2822 од 23.10.2013. 

50. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туризам: 

карактеристике и перспективе развоја у контексту регионалне политике Европске уније“, 

кандидата Александра Глигоријевића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2643 од 21.09.2011. 

51. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога страних 

директних инвестиција у регионалном развоју“, кандидаткиње Јелене Минић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер 

рада број 04-3985 од 22.12.2011; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу 

о прихватању извештаја мастер рада број 04-1172 од 25.04.2013. 

52. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Процена политичког 

ризика балканских земаља“, кандидата Владе Вељковића, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-2638 од 21.09.2011. 

53. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога спа и велнес 

центара у развоју туризма у Србији“, кандидаткиње Валентине Петровић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада број 04-

3039 од 24.10.2012. 

54. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Усаглашавање аграрне 

политике Србије са Заједничком аграрном политиком Европске уније“, кандидаткиње Милице 

Станковић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању 

извештаја мастер рада број 04-2644 од 29.09.2012. 

55. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Криза јавног дуга у 

савременим условима“, кандидаткиње Радице Милосављевић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 04-2648 

од 21.09.2011; Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању 

извештаја мастер рада број 04-317од 09.02.2012. 

56. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Карактеристике 

процеса приступања Републике србије Европској унији“, кандидаткиње Маје Гавриловић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада број 04-3834 од 24.12.2013. 

57. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Реформа аграрне 

политике земаља Европске уније“, кандидата Игора Богдановића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада број 

01-3785 од 18.12.2012. 

 

VI ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

У току досадашње професионалне и стручне активности др Владислав Марјановић 

реализовао је допринос академској и широј заједници у неколико елемената, прописаних 

Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу:  

 

1. Подржавање ваннаставних академских активности студената 

 

 Подршка и менторство у организацији „Дана отворених врата Економског факултета у 

Нишу“, у организацији студентског парламента Економског факултета у Нишу, у више 

наврата,  

 менторство у организацији неколико студентских конференција, 

 Координатор у студентским активностима везаним за промоцију Економског факултета 

у Нишу (израда сајта, facebook кампања, израда roll-up-a, промо филма, брошуре и 

плаката). 

 Давање препорука студентима за стипендије и стручне праксе у земљи и иностранству 



 

2. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове 

 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске 

студије Економског факултета у Нишу школске 2016/2017. године (предмет: Економска 

политика) – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-1018 од 01.04.2016. 

године. 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске 

студије Економског факултета у Нишу школске 2017/2018. године (предмет: 

Национална економија) – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-718 од 

10.04.2017. године. 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске 

студије Економског факултета у Нишу школске 2018/2019. године (предмет: Економска 

политика) – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-791 од 26.04.2018. 

године. 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске 

студије Економског факултета у Нишу школске 2019/2020. године (предмет: 

Национална економија) – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-1028 од 

25.04.2019. године. 

 Испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на мастер академске 

студије Економског факултета у Нишу школске 2020/2021. године (предмет: Економска 

политика) – одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-910 од 28.05.2020. 

године. 

 предавања по позиву на универзитетима у иностранству – „Факултет за управљање и 

пословање, Универзитета у Новом месту“ (Словенија); „Белгородски технички 

Универзитет В. Г. Шухов“, Економски факултет (Руска Федерација); Руска царинска 

академија Москва (Руска Федерација). 

 предавања по позиву у средњим школама (предавања за наставнике и ученике). 

 

3. Учешће у раду тела Факултета и Универзитета 

 

 члан Већа центра за економска истраживања Економског факултета у Нишу у неколико 

мандата; 

 члан тендерске комисије Економског факултета у Нишу у више мандата; 

 председник Комисије за наставна и студентска питања Економског факултета у Нишу 

(октобар 2012 – октобар 2015); 

 председник Комисије за квалитет Економског факултета у Нишу (октобар 2012 – 

октобар 2015); 

 члан Комисије за попис средстава и извора средстава Економског факултета у Нишу у 

неколико мандата. 

 председник већа за мастер студије Економског факултета у Нишу (октобар 2012-

октобар 2015). 

 заменик члана Дисциплинске комисије за студенте Економског факултета у Нишу – 

одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01/1731 од 24.05.2016. године, на 

период до 01.05.2018. 

 заменик члана Дисциплинске комисије за студенте Економског факултета у Нишу – 

одлука декана Економског факултета у Нишу бр. 01-1003 од 09.06.2020. године, на 

период до 08.06.2022. 

 члан комисије за наставна и студентска питања Економског факултета у Нишу - одлука 

декана Економског факултета у Нишу бр. 04-2470 од 01.11.2018. године, на период од 

три године 

 члан Савета Економског факултета у Нишу – одлука Научно-наставног већа бр. 04-2476 

од 01.11.2018. 

 



4. Руковођење активностима на Факултету и Универзитету 

 

Продекан за наставна и студентска питања Економског факултета у Нишу (октобар 

2012 – октобар 2015), одлука Већа бр. 04-1512, од 29. 05. 2012. 

 

5. Допринос активностима које побољшавају углед и статус Факултета и 

Универзитета 

 

 члан Комисије за акредитацију Економског факултета у Нишу (2008, 2018), 

 председник Комисије за акредитацију Економског факултета у Нишу (2012-2013), 

 координатор тима за промоцију Економског факултета у Нишу (2012-2015). 

 координатор међународне летње школе економије (2005 - ) 

 

6. Успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној или широј заједници 

 

 ментор у изради три докторске дисертације, 

 ментор у изради и одбрани четрнаест мастер радова, 

 ментор у изради више десетина дипломских/завршних радова, 

 студентски ментор на пројекту „Start Negotiating“, у организацији NGO „Milenijum“ и 

EU (2006), 

 ментор представницима цивилног сектора на пројекту “Management of NGO Sector in 

Serbia”, у сарадњи са „CVNO Banska Bistrica“ и „Slovak Aid“ (2010-2011). 

 

7. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других 

институција) 

 

 рецензент радова за часописе Теме, у издању Универзитета у Нишу; Facta Universitatis 

– Series Economics and Organization, у издању Универзитета у Нишу; Економске теме, у 

издању Економског факултета у Нишу, часописа Економика; часопис FORUM, у 

издању Универзитета у Крагујевцу 

 рецензент бројних радова за међународне научне скупове који се традиционално 

одржавају у организацији Економског факултета у Нишу (Регионални развој и 

демографски токови земаља Jугоисточне Европе и научни скуп поводом дана 

Факултета). 

 

8. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних 

стручних и научних конференција и скупова 

 

 члан организационог одбора и председавајући на научном скупу „Globalisation 

Challenges and Social-Economic Environment of the EU“ Високе школе за управљање и 

пословање из Новог места (Словенија) више година. 

 заменик председника Научно-програмског одбора научног скупа „Регионални развој и 

демографски токови земаља Југоисточне Европе„ – одлука ННВ Економског факултета 

у Нишу бр. 04-2986 од 28.11.2019. године. 

 заменик председника Научно-програмског одбора научног скупа „Регионални развој и 

демографски токови земаља Југоисточне Европе„ – одлука ННВ Економског факултета 

у Нишу бр. 04-2827 од 29.11.2018. године.  

 члан Програмског одбора XIV међународне летње школе економије - одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу бр. 04-2828 од 29.11.2018. године. 

 члан Програмског одбора XV међународне летње школе економије - одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу бр. 04-2987 од 28.11.2019. године. 

 

 



9. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација 

 

 члан Савета за развој Града Ниша (2008), 

 градски Већник за привреду, инвестиције и регионални развој (2020- ), одлука 

Скупштине Града Ниша бр. 06-547/2020-3-02 од 21. 8. 2020.  

члан Научног друштва економиста Србије (од 2011.), одлука Седнице председништва 

НДЕС од 08. 12. 2011. 

 

 VII  МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

Анализом научно-истраживачких, професионално-стручних и наставно-педагошких 

компетенција, као и елемената доприноса академској и широј заједници кандидата пријављеног на 

конкурс Економског факултета у Нишу за избор наставника у звање редовни или ванредни професор 

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

економија, Економска политика, Макроекономска теорија и политика и Макроекономска 

политика и привредни развој), Комисија је дошла до закључка да кандидат др Владислав 

Марјановић, формално-правно испуњава све услове за избор у звање редовни професор. 

Комисија је сагласна и по следећим елементима од значаја за избор у наведено наставничко 

звање. 

Кандидат др Владислав Марјановић је у својој досадашњој академској каријери прошао 

кроз универзитетска звања од асистента приправника, преко асистента, доцента, до ванредног 

професора. Тако је на прави начин стицао потребна знања и формирао се као наставник и 

научни радник.  

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

др Владислав Марјановић има докторат наука из уже научне области за коју се бира. Од избора 

у звање ванредни професор објавио је више од потребног минималног броја радова, који је 

дефинисан Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу. 

Др Владислав Марјановић је од избора у звање ванредни професор, као аутор или коаутор, 

објавио један уџбеник и 16 научних и стручних радова (два рада у истакнутим међународним 

часописима (М21), један  рад у тематском зборнику међународног значаја (М14), 2 рада у 

међународним часописима (М23), 1 рад у националном часопису међународног значаја (М24), 5 радова 

у зборницима са међународних скупова штампаних у целини (М33), 4 рада у тематским зборницима 

националног значаја (М45), 1 рад у врхунском часопису националног значаја (М51). Цитираност 

радова у домаћој и страној литератури, као и учешће на научним пројектима, потврђују 

квалитет научно-истраживачког и стручног рада кандидата. Кандидат др Владислав Марјановић 

се у објављеним научним и стручним радовима, као аутор или коаутор, бави актуелним 

питањима из уже научне области за коју конкурише, чиме даје значајан допринос теоријском и 

практичном сегменту националне економије, економске политике и развојној економији 

уопште. Сходно наведеном, Комисија оцењује да је кандидат показао запажене резултате у научно-

истраживачком раду из области за коју се бира и да је квалификован за избор у више наставничко 

звање. Ову констатацију потврђује како број, тако пре свега и квалитет објављених научних и стручних 

радова, категорисаних према актуелном Правилнику о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 

24/2016, 21/2017 и 38/2017) и представљених у следећој табели. 

Наставно-педагошка активност кандидата др Владислава Марјановића огледа се у 

успешном извођењу наставе на сва три нивоа студија на Економском факултету у Нишу и стручном и 

савесном обављању свих облика наставних активности. Успешан рад са студентима као и испољено 

интересовање за континуирано професионално усавршавање, указују на спремност и 

способност кандидата за бављење наставно-педагошком активношћу. Наглашена је спремност 

кандидата за помоћ студентима у настави и учењу, као и примену интерактивног метода рада у 

настави, активирање и поспешивање студената за укључивање у практичан рад, у циљу повећања 

ефикасности учења и усвајања нових знања. Такође треба истаћи пружање неопходне стручне помоћи 

студентима у изради семинарских, завршних, мастер радова и докторских дисертација. Кандидат је 

остварио високе оцене у евалуацији рада наставника на основу редовних анкета студената на 

Економском факултету у Нишу. 



Кандидат  је дао и значајан допринос развоју научно-наставног подмлатка као ментор у 

Комисији за оцену и одбрану три докторске дисертације, члан комисије за оцену и одбрану седам 

докторских дисертација (пет на Економском факултету Универзитета у Нишу, једне на Економском 

факултету Универзитета Крагујевцу и једне на Универзитету у Новом Месту), ментор у изради 14 

мастер радова, члан комисија за оцену и одбрану 57 мастер радова и две магистарске тезе, као и члан 6 

менторских комисија за израду докторске дисертације на Економском факултету у Нишу. Кроз 

менторски рад и чланство у комисијама, др Владислав Марјановић је учествовао у изради 

неколико десетина завршних радова.  

Комисија закључује да је кандидат др Владислав Марјановић остварио и значајан 

професионални и стручни допринос академској и широј друштвеној заједници у скоро свим елементима 

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 и 

Универзитета, доприноса активностима које побољшавају углед и статус Факултета и Универзитета,  

извршавања специјалних задужења везаних за наставу, менторство, организацији и вођењу 

локалних, регионалних, националних и међународних стручних и научних конференција и 

скупова и учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација. 

 

 

VIII  ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Имајући у виду научни и стручни рад кандидата, наставно-педагошку активност, остварене 

резултате у развоју научно-наставног подмлатка, као и елементе доприноса академској и широј 

заједници, Комисија констатује да др Владислав Марјановић, ванредни професор Економског 

факултета у Нишу, 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. 

Комисија са задовољством предлаже Сенату Универзитета у Нишу, Научно-стручном 

већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу и Изборном већу Економског 

факултета у Нишу да др Владислава Марјановића изабере у звање редовни професор за ужу 

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

Економска политика, Макроекономска теорија и политика и Макроекономска политика 

и привредни развој), на Економском факултету Универзитета у Нишу. 

 

 

 

У Нишу, новембра 2020. године                                                  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
    

 

1.  

Др Живорад Глигоријевић, редовни професор 

    Економског факултета у Нишу 
 

     

2.  

Др Милорад Филиповић, редовни професор 

    Економског факултета у Београду 
    

 

3.    

Др Петар Веселиновић, редовни професор 

             Економског факултета у Крагујевцу 


