
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 8/18-01-009/20-006 од 18.11.2020. 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 Економска географија (предмети: Економска географија, Регионална географија 

света, Туристичка географија са основама туризма, Валоризација туристичког потенцијала и Туризам и 

животна средина) 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“, интернет сајту 

Економског факултета Универзитета у Нишу и интернет сајту Универзитета у Нишу, 10. новембра 

2020. године, за избор наставника у звање редовни или ванредни професор, за ужу научну област 

Економска географија (предмети: Економска географија, Регионална географија света, 

Туристичка географија са основама туризма, Валоризација туристичког потенцијала и Туризам 

и животна средина), пријавио се један кандидат - др Дејан Ж. Ђорђевић, 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 

 

Дејан Ж. Ђорђевић рођен је 10. 07. 1973. године у Параћину, где је завршио основну 

школу и Гимназију. Студије географије започео је 1993. године на Географском факултету у 

Београду. Као апсолвент, запослио се у основној школи, у селу Поточцу код Параћина, као 

наставник географије. Основне студије завршио је 1999. године, одбраном дипломског рада 

„Новија истраживања подземних крашких облика Малог Крша“, код професора др Душана 

Гавриловића.  

Постдипломске студије уписао је 1999. године, на смеру Туристичка географија на 

Географском факултету Универзитета у Београду. Академски назив магистра географских 

наука стекао је 4. јуна 2004. године, одбранивши магистарски рад под називом „Туристички 

потенцијали и могућности развоја одрживог туризма Поморавског округа“, пред комисијом у 

саставу: професор др Стеван Станковић (председник комисије), професор др Бранислав Дерић 

(ментор) и професор др Вукашин Шушић (члан комисије). Звање доктора географских наука, 

стекао је 23. децембра 2010. године, на Географском факултету у Београду, одбраном 

докторског рада "Потенцијали и ограничења туризма пограничних општина према Бугарској", 

пред комисијом: професор др Дејан Филиповић (председник комисије), професор др Стеван 

Станковић (ментор) и професор др Вукашин Шушић (члан комисије).  



Од јануара 2000. године ради на Економском факултету у Нишу на предмету Економска 

географија, као асистент-приправник. Након одбране магистарског рада, исте 2004. године, 

изабран је у звање асистента, за ужу научну област Економска географија. Од школске 

2008/2009 распоређен је и на предмете Регионална географија Света, Туристичка географија са 

основама туризма и Агенцијско пословање. Након одбране докторске дисертације, а по одлуци 

Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу, изабран је у 

звање доцент за ужу научну област Економска географија. По одлуци истог Већа и за наведену 

ужу научну област, 2016. године је изабран у звање ванредни професор. 

Поред Економског факултета, радио је и на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Нишу, Департману за географију, на предметима Економска географија и 

Светска привреда и туризам, у периоду од 2003. до 2008. године, а од 2013. до 2019. године 

радио је на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу, на предмету Основе 

друштвених наука. 

Предмети на које је распоређен утицали су на његов избор области истраживања и 

научног рада, који је примарно везан за економско-географску проблематику. Према 

актуелном наставном плану и програму, др Дејан Ж. Ђорђевић распоређен је да изводи 

наставу и вежбе на основним академским, дипломским академским (мастер) студијама и 

наставу на докторским студијама. На основним академским студијама изводи наставу и вежбе 

из предмета Економска географија, Регионална географија света, Туристичка географија са 

основама туризма и Агенцијско пословање. У школској 2012/2013. години био је ангажован за 

извођење наставе на предмету Валоризација туристичког потенцијала, на дипломским 

академским (мастер) студијама. Од школске 2014/2015. године изводи наставу на дипломским 

академским (мастер) студијама из предмета Туризам и животна средина. Од школске 

2017/2018. године изводи наставу на докторским студијама из предмета Географија светске 

економије. 

У оквиру досадашње научно-истраживачке активности, саопштио је бројне радове на 

научним скуповима међународног и националног значаја и објавио више радова у зборницима 

и часописима. Кроз менторски рад и чланство у комисијама учествовао је у изради преко 250 

дипломских (завршних) и 79 мастер радова, једног магистарског рада и два докторска рада. 

Током досадашње каријере учествовао је у раду бројних комисија и одбора Економског 

факултета у Нишу. Рецензирао је више научних радова за часописе Теме, Facta Universitatis, 

Економске теме, Туризам, Економски хоризонти, као и радове писане за међународне научне 

скупове, који се одржавају у организацији Економског факултета у Нишу, Географског 

факултета у Београду, Економског факултета у Скопљу итд. 

Објавио је 69 стручних радова, од којих 21 у иностранству, један уџбеник („Економска 

географија света“, коаутори Милан Спасојевић и Вукашин Шушић) и једну монографију 

(„Шавац - економско-географска трансформација насеља“). 

Поред учешћа на бројним домаћим и међународним научним скуповима, др Дејан Ж. 

Ђорђевић се професионално усавршавао и кроз учешће на научно-стручним радионицама у 

земљи и иностранству. Учествовао је на међународним еколошким камповима у Финској, 

Турској и Грчкој и био организатор два кампа у Србији. 

Активно је учествовао у неколико домаћих и међународних пројеката: 

1. "The Possibilities for Investment in the Corridor X Area in Serbia – The Niš Example", пројекат 

рађен у сарадњи са "Pellicioli - Bertoldi Consulting Studio Venice" и "Faculty of Economics 

Venice", финансиран од стране Светске банке (2004.) 

2. "Start Negotiating", у организацији NGO "Milenijum" и EU (2006.) 

3. "Management of NGO Sector in Serbia", у сарадњи са "CVNO Banska Bystrica" и "Slovak Aid" 

(2010-2011) 

4. "Стратегија развоја туризма Града Ниша 2011-2016", пројекат Града Ниша, рађен у сарадњи са 

Данском агенцијом за међународни развој (DANIDA) (2011.) 



5. "Sustainable Tourism for Rural Development, Regional Environmental Studies", у оквиру UN Joint 

Programme, финансираног од стране Spanish MDG Achievement Fund (2012.) 

6. Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality 

Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB, Erasmus +, EAC/A04/2015, носилац 

пројекта Департман за географију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, 2016-2017. 

Говори енглески и руски језик. Познаје рад на рачунару. Ожењен је и има две ћерке.  

 

 

II  ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

 

Др Дејан Ж. Ђорђевић је у свом досадашњем научно-истраживачком раду остварио 

следеће резултате: 

 магистарска теза,  

 докторска дисертација,  

 један уџбеник 

 једна монографија и 

укупно 69 радова (46 до избора у звање ванредни професор, а 23 након избора у 

наведено звање, саопштених на научним скуповима међународног или националног карактера и 

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

карактера, тематским зборницима или деловима монографија). 

 

 

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:  

  

 „Туристички потенцијали и могућности развоја одрживог туризма Поморавског 

округа“, одбрањена 04. јуна 2004. године на Географском факултету Универзитета у Београду, 

118 стр. (М72↔Р82) 

 

2. Докторска дисертација: 

 

 „Потенцијали и ограничења туризма пограничних општина према Бугарској“,  
одбрањена 23. децембра 2010. године на Географском факултету Универзитета у Београду, 248 

стр. (М71↔Р81) 

 

 

 

 



б) Уџбеник 

 

 

1. “Ekonomska geografija sveta”, (koautori Milan Spasojević, Vukašin Šušić), Ekonomski fakultet 

Univerziteta u Nišu, "Atlantis", Niš, 2015., 323 str., ISBN 978-86-6139-099-9 

Издавање уџбеника одобрено је Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у 

Нишу, број 04-1137 од 06. 05. 2014. године. Рецензенти: др Саша Кицошев, редовни професор 

Природно-математичког факултета, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, 

Универзитета у Новом Саду, др Зоран Аранђеловић, редовни професор Економског факултета 

Универзитета у Нишу. 

 

 

в) Научни и стручни чланци и реферати 

 

 

1. Геоеколошки аспект бања Куршумлијске општине, Економске теме, бр. 3., Економски 

факултет, Ниш, 2000. (стр. 157-168), ISSN:0353-8648, М52↔Р62 

2. Савремене карактеристике и могућности унапређења туристичке понуде Нишке бање, 

Регионални развој и демографски токови балканских земаља, бр. 7, Економски факултет, Ниш, 

2002. (стр. 315-324),  ISBN: 86-80121-69-X, М63↔Р65 

3. Одрживи туризам као потреба савремених туристичких кретања, (коаутори Соња Вучић, 

Марија Ранђеловић), Туризам бр. 6., Нови Сад 2002. (стр. 28-29), ISSN: 1450-6661, М52↔Р62 

4. Tourism as a factor of economic development within the Balkan region, (koautor Vladislav 

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

Kliment Оhridski Bitola, Faculty of tourism and hospitality Ohrid, Macedonia, 2003., (str. 289 – 296), 

ISBN 9989-871-12-4, М33↔Р54 

5. Неафирмисани туристички простори у светлу савремених туристичких кретања на 

примеру Поморавског округа, Регионални развој и демографски токови балканских земаља, 

бр.8, Економски факултет, Ниш, 2003., (стр. 401-407), ISBN 86-80121-86-Х, М63↔Р65 

6. Problems of transition in Southeastern European countries, (koautori Vladislav Marjanović, 

Danica Miličić, Ivana Ranđelović), The Inetrnational Sciefintic and Practical Conference, “Problems 

and Prospects of Cooperation between the Countries of Southeast Europe within the Black sea 

Economic Coopeartion and GUUAM”, D. A. Tsenov academy of Economics Svishtov, Albena, 

Bulgaria, 2003., (str. 326 – 329), ISBN: 966-639-156-2, М33↔Р54 

7. Негативни утицај туризма на животну средину на глобалном нивоу, Регионални развој и 

демографски токови балканских земаља, бр.9, Економски факултет, Ниш, 2004, (стр. 235-241), 

ISBN 86-85099-02-1, М63↔Р65 

8. Niš as a cros-road on corridor X – tourism aspect, Problems and prospects of cooperation between 

the countries of south-eastern Europe within the context of black sea economic cooperation and 

GUUAM, Mariupol, Ukraine, 2004., (стр. 62-67), ISBN: 966-639-156-2, М33↔Р54 

9. Balkanske zemlje u savremenim turističkim tokovima – mogućnosti i perspektive, Slovenia After 

the Year 2004, Gateway Between the EU and South - Eastern Europe, University of  Primorska – 

Science and research center of Koper, 2005., (стр. 103-111), ISBN 961-6033-69-7, М33↔Р54 

10. Modern Characteristics of Wine Tourism, (koautor Vladislav Marjanović), 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 

11. Прикључивање Србије Европској унији као важно стратешко опредељење, 
(коаутор Владислав Марјановић), Србија и савремени процеси у Cвету, Географски факултет 

Београд, Тара, 2005., (стр. 235 – 239), ISBN 86-82657-54-6, М33↔Р54 



12. Кретање броја избеглица и привремено расељених лица на простору СЦГ током 

последње деценије, Регионални развој и демографски токови балканских земаља, бр. 10., 

Економски факултет, Ниш, 2005., (стр. 205-211), ISBN 86-85099-11-0, М63↔Р65 

13. The Globalization and Tourism Enterpreises in Serbia and Romania, (koautori Mаја 

Đukić, A. Nedelea), “Problems and Prospects of Cooperation between the Countries of South-eastern 

Europe within context of Black sea Economic Coopeartion and GUUAM”, Rostov, Russia, 2005. (стр. 

129-132), UDK: 339.3/332.122, М33↔Р54 

14. The Environmental Policy in Serbia and Montenegro under New Conditions, (koautor 

Vladislav Marjanović), 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., М33↔Р54 

15. The refugees and IDPs problem in Serbia and Montenegro area, (koautor Vladislav 

Marjanović ), III International conference, Regional economic cooperation in SE Europe, ASECU, D. 

A. Tsenov academy of Economics Svishtov, Bankya, Bulgaria, 2006., (стр. 307-319), ISBN 954-23-

0327-0, М33↔Р54 

16. Интеркултурални конфликти у предузећима као последица демографских 

кретања, (коаутор Маја Ђукић), Структурне промене и демографска кретања земаља јужне 

Европе, бр. 11., Економски факултет, Ниш, 2006, (стр. 437-447), ISBN 86-85099-30-7, М33↔Р54 

17. Локални и глобални негативни утицаји туризма на животну средину (коаутори 

Милан Спасојевић, Вукашин Шушић), XIV научни скуп Човек и животна средина, Економски 

аспект заштите радне и животне средине, Факултет заштите на раду, Ниш, 2006. (стр. 191-198), 

ISBN: 86-80261-69-6, М63↔Р65 

18. Драгачевски сабор трубача – српски бренд?, (коаутори Милан Спасојевић, Вукашин 

Шушић), Први конгрес српских географа, Зборник радова, књига 2, СГД, Београд, 2006. 

(стр.677-682), ИСБН, 978-86-82751-20-5, М63↔Р65 

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

in European Union: the example of Serbia, (koautori Aranđelović Zoran, Marjanović Vladislav),  In 
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3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ –  

УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 

 

Као истраживач, др Дејан Ж. Ђорђевић учествовао је у раду неколико пројеката у 

организацији: 

 

а) Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у 

Нишу: 

  

1. Наука и светска економска криза, у периоду од 2009. до 2011. године, под руководством 

проф. др Евице Петровић. Носилац пројекта је Економски факултет Универзитета у Нишу. 

2. Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, за период од 2012. до 

2015. године, под руководством проф. др Зорана Аранђеловића. Носилац пројекта је Економски 

факултет Универзитета у Нишу. 



3. Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, за период 2015-2018. под 

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

Универзитета у Нишу. 

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

2019-2021. под руководством проф. др Тадије Ђукић. Носилац пројекта је Економски факултет 

Универзитета у Нишу. 

 

б) Faculty of Economics Venice и Pellicioli – Bertoldi Consulting Studio Venice  

The Possibilities for Investment in the Corridor X Area in Serbia – The Niš Example, 2004. 

године, под руководством др Дина Мартелата и др Зорана Аранђеловића. Носилац пројекта је 

Pellicioli – Bertoldi Consulting Studio Venice. Пројекат је финансиран од стране Светске банке. 

 

в) НВО Milenijum и Eвропске комисије 

Start Negotiating, 2006. године. Носилац пројекта је НВО Milenijum. 

 

г) Града Ниша и Данске агенције за међународни развој (DANIDA) 

Стратегија развоја туризма Града Ниша 2011-2016, 2011. године. Носилац пројекта је 

Град Ниш. 

 

д) CVNO Banska Bistrica и Slovak Aid 

Management of NGO Sector in Serbia (2010 – 2011). Носилац пројекта је CVNO Banska 

Bistrica. 

 

ђ) Spanish MDG Achievement Fund и Младих истраживача Србије 

Sustainable Tourism for Rural Development, Regional Environmental Studies, 2012. године у оквиру 

UN Joint Programme. Носилац пројекта Spanish MDG Achievement Fund. 

 

е) Erasmus +, EAC/A04/2015 

Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality 

Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB. Носилац пројекта Департман за 

географију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, 2016-2017. године. 

 

 

III  АНАЛИЗА И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА 

 

 

1. АНАЛИЗА РАДОВА 
 

 

Радови које је др Дејан Ж. Ђорђевић објавио до избора у звање ванредни професор били су 

предмет анализе у извештајима приликом ранијих избора. Комисија у овом Извештају анализира 

најзначајније радове кандидата, објављене након последњег избора. 

 

Дејан Ж. Ђорђевић (2019), Шавац - економско-географска трансформација насеља, 

Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 429, ISBN 978-86-6139-188-0 

Монографија под називом „Шавац - економско-географска трансформација насеља“, 

аутора др Дејана Ж. Ђорђевића организована је у дванаест аналитичких тематских поглавља, 

која покривају теме из физичке и друштвене географије и могу се поделити у три тематске 

области. У првој области, кроз два поглавља, аутор систематски и зналачки, користећи богату 

стручну литературу, детаљно испитује физичко-географске услове насеља: географски и 

саобраћајни положај, топониме насеља, рељеф, климу, хидрографију, педолошки састав, биљни 

и животињски свет. У другој тематској области, кроз девет поглавља, користећи богату 

историографску, статистичку, демографску, социолошку, етнографску и другу грађу, аутор 

испитује друштвено-географске карактеристике насеља кроз историјски развој од настанка до 



данашњих дана, затим указује на социодемографске проблеме насеља, порекло, кретање и 

структуру становништва, као и на физиономску и локацијску трансоформацију насеља. На 

основу резултата емпиријског истраживања аутор илуструје и потврђује поставке о 

депопулацији и старењу села. Велику пажњу аутор посвећује и проучавању привредног развоја 

села, које је кроз историју имало више успона и падова, при чему детаљно обрађује период 

између два светска рата. Поред проучавања значајних догађаја из политичког и привредног 

живота, аутор истражује и друштвени живот кроз школство, културу, етнографска обележја, 

спорт, здравствене прилике и др. У последњем поглављу монографије, аутор проучава 

граматику језика Параћинског Поморавља и даје богат речник старих речи и израза. Иако је 

свако поглавље самостална целина, многе теме су међусобно повезане и поједини њихови 

сегменти се преплићу у више поглавља. Тиме је сваки детаљ пажљиво одмерен и складно 

имплементиран.  

У првом поглављу, Положај и границе села, аутор даје основне податке о селу, његовом 

физичко-географском, саобраћајном и административном положају, у односу на Параћин и 

најважније саобраћајнице. У другом делу монографије, аутор се бави физичко-географским 

карактеристикама насеља, почев од рељефа и геолошко-педолошких карактеристика земљишта. 

Даље у овом поглављу, аутор се бави климатским карактеристикама, обрађујући их веома 

прецизно. Хидрографске карактеристике аутор обрађује веома детаљно, акцентујући Велику 

Мораву, као природни објекат од највећег значаја за живот становништва овог дела Србије. 

Трећи део монографије можда на најбољи начин показује научно-истраживачки рад аутора. 

Мада је насељавање становништва на овом простору започело још у праисторији, аутор 

историјски развитак села врло детаљно прати од његовог првог помена, 1376. године, односно 

од тренутка када постоје први писани извори. Упркос штурим историјским изворима, аутор се 

труди и успева да врло детаљно опише економске и политичке прилике у Поморављу кроз 

читав Средњи век. Посебан допринос историјографији села, аутор даје кроз истраживање 

балканских ратова, као и Првог и Другог светског рата. У овом поглављу, аутор такође даје и 

вредне детаље о свакодневном животу становништва Поморавља, на основу којих дочарава 

преломне тренутке у историји Србије. Настанак насеља и становање је четврто поглавље 

монографије аутора Дејана Ж. Ђорђевића, у коме он приказује просторну и организациону 

трансформацију села, у последња два века. Ово истраживање је драгоцено како за историјско 

истраживање насељавања овог простора, тако и са становишта народне архитектуре, 

етнографије, културе и привреде. На крају овог поглавља аутор се бави и еколошким 

проблемима насеља. Демографском трансформацијом насеља, аутор се бави у петом поглављу 

монографије. Кретање броја становника приказано је од 1718. године до данас, а између 

осталог акценат је стављен и на истраживање домаћинстава и нарочито некадашњих 

породичних задруга. Аутор даје исцрпну анализу параметара природног кретања становништва, 

упоређујући податке најстаријих пописа са последњим. На овај начин, проучавајући 

демографска кретања, аутор недвосмислено указује и на економску трансформацију насеља, 

дајући своје виђење будућег економског и демографског развоја села. У наредном, шестом 

поглављу, дати су родослови појединих фамилија. Узимајући у обзир да је долина Велика 

Мораве вековима била један од главних праваца метанастазичких кретања, утолико је теже 

прецизно утврдити порекло становништва Поморавља. Упркос томе, и поред штурих 

историјских извора, аутор се врло успешно бави проблемом порекла становништва. Седми део 

монографије посвећен је истраживању привреде, не само Шавца већ читавог Великог 

Поморавља. Аутор врло успешно реконструише привредне прилике у XIX веку, на овом 

простору, и приказује њену трансформацију до данашњих дана. Логично, акценат је стављен на 

истраживања развоја пољопривреде, али се аутор врло успешно бави проучавањем и других 

привредних делатности: риболова, шумарства, занатства, индустрије, трговине, угоститељства 

и туризма. У осмом поглављу аутор приказује историјски развој школства у Шавцу и читавом 

Параћинском Поморављу. Пратећи описмењавање становништва села, аутор указује и на 

социо-економску трансформацију села, пре свега измене у пољопривреди, интензивирање 

других привредних делатности, као и измене у демографској структури села. У поглављу 

Култура и обичаји, аутор даје изузетан научни допринос у проучавању етнологије и 

културологије овог дела Србије. Материјал дат у овом поглављу, недвосмислено указује на 

вишегодишњи, пре свега теренски истраживачки рад, на прикупљању документације о култури 



и обичајима становништва Поморавља. Кроз неколико целина, аутор даје целовити приказ 

свакодневног социјалног и културног живота становништва Поморавља. У десетом поглављу 

аутор истражује здравствене прилике и хигијену сеоског становништва XIX и XX века, који су 

непосредно утицали на демографске и економске карактеристике села. Једанаесто поглавље 

монографије, даје етнографски приказ старих народних игара, које су се играле на простору 

Поморавља. Последње, дванаесто поглавље, посвећено је веома детаљном истраживању говора 

Параћинског Поморавља, у коме аутор истражује граматику језика и даје речник са преко 

хиљаду локализама, углавном заборављених и потиснутих из свакодневног говора, чиме даје 

велики допринос истраживању ентнографије и антропогеографије овог дела Републике Србије. 

Аутор у тексту перманентно наглашава утицај локалних и глобалних фактора који 

креирају развој самог насеља. Бројни примери дати у тексту имају за циљ да додатно објасне 

поједине појаве и процесе, док илустрације и тематске географске карте доприносе 

прегледности монографије и сагледавању географских структура и процеса. С обзиром на 

динамику и интензитет друштвених, политичких, економских и културних промена, аутор је 

настојао да монографија буде савремена, како би пружила тачне информације о насељу. 

 

Đorđević D. Ž., Šantić D. (2017), Migration as a factor of changing the econimic and 

demographic profile of the Europian Union, Facta Universitatis, Series Economics and 

Organization, Vol. 14, No. 1, University of Niš, (str. 71-82), ISSN 0354-4699, M51 

У време глобалног ширења миграционих токова и повећане мобилности радне снаге, 

постоји потреба да се разумеју главне детерминанте овог феномена и стави акценат на 

истраживања миграција и изазове које оне доносе. Ово је веома важна тема, посебно у Европи, 

јер су, како аутори наводе, 2014. и 2015., биле године са највећим бројем имиграната, од Другог 

светског рата до данас. Мигранти могу бити економски мигранти и избеглице, али универзални 

назив је азиланти, јер они желе да остану, живе и раде у земљама ЕУ. Њихова структура 

становништва се прилично разликује од структуре становништва ЕУ: они су млади и у 

оптималном репродуктивном добу и радно способни. У овом раду аутори покушавају да 

одговоре на питања да ли ће доћи до промена не само квантитативних, већ и квалитативних 

карактеристика становништва у ЕУ, која се суочава са падом или стагнацијом становништва, 

ниском стопом наталитета, старењем и недостатком радне снаге, као и да ли се може очекивати 

прерасподела становништва ЕУ због интензивног прилива миграната у државе ЕУ. 

У раду аутори тврде да су се неке од најбржих и најрадикалнијих промена у историји 

европских међународних миграција догодиле у последњих пет деценија. Појавиле су се нове 

миграционе дестинације, нови региони и нови токови. Европски континент из претежно 

емигрантског простора је еволуирао у претежно имигрантски. Економска транзиција, 

политичке промене и етнички сукоби, утицали су на величину и правце миграционих токова у 

ЕУ. Рестриктивне имиграционе политике произвеле су прелазак са традиционалних миграција 

радника и њихових породица, на велики проток азиланата и миграната без докумената. Као 

резултат тога, различите земље у Европи данас су дом веома хетерогеној имигрантској 

популацији, у погледу порекла, етничке припадности и образовања. 

Даље у раду аутори упућују на измене у основним карактеристикама становништва ЕУ, 

услед све нижих стопа фертилитета домицилног становништва, као и због интензивног процеса 

старења европског становништва. Аутори износе предвиђања да ће становништво појединих 

држава ЕУ у наредних 20 година бити умањено за 20% и више. Наравно, миграциони токови 

могу се временом променити, али не треба губити из вида да величина и састав мигрантске 

популације одражавају тренутне промене, али и непроменљиве историјске обрасце кретања. У 

комбинацији са сложеношћу и дугорочном природом процеса интеграције миграната, ово може 

представљати изазове креаторима политике којима су потребне квалитетне информације на 

којима ће се заснивати будуће одлуке. 

Према једној процени, коју дају аутори рада, број илегалних миграната у ЕУ сваке 

године износи 400.000. Вероватноћа је да ће ратови и економске кризе одржати број азила 

високим, али како аутор тврде, извесно је да неће бити повратка на политику отворених врата 

из 1960-их, мада ће економија ЕУ стално захтевати повећање селективне примарне имиграције, 

због све већег старења популације и ниског фертилитета. 

 



Ђорђевић Д. Ж., Шантић Д. (2017), Ставови студената о студирању, запослењу и 

одласку у иностранство, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 

бр. 22, Економски факултет, Ниш, (стр. 271-278), ISBN 978-86-6139-140-8 M33 

Овај рад представља врло занимљиво истраживање ставова студената о студирању, 

запослењу, вредностима дипломе на тржишту знања, као и односу према одласку у 

иностранство, на шта је стављен посебан акценат. Истраживање је извршено са студентима 

прве године Економског факултета у Нишу, 2014. године. Анкета садржи 22 питања, а у 

истраживању је учествовало 480 студената. Истраживање има за циљ да открије ставове 

студената на почетку студирања, пре упознавања са обавезама и и студентским животом. У 

Републици Србији евидентно постоји проблем са вишком високообразоване радне снаге, што 

доводи до одласка великог броја младих и образованих људи, углавном ка државама ЕУ. 

Миграције високообразованих лица су већ деценијама предмет дебата и дискусија и као такве 

представљају глобални феномен. У разматрању ове проблематике полази се од сагледавања 

последица овог типа миграција на капацитете развоја једне државе, пре свега оних које носе 

епитет „у развоју“ или „неразвијене“.  

У раду аутори указују на комплексност проблематике просторне мобилности лица са 

највишим степеном образовања, на шта упућује и велики број дискусија у научној и стручној 

јавности, а пре свега међу економистима и демографима, који покушавају да дефинишу ову 

појаву, њене узроке и последице и да ли постоје стратегије за решавање овог питања. С тога је 

веома тешко одредити шта одлив мозгова уистину представља, те и не постоји универзална 

дефиниција овог појма. Одлив мозгова (brain drain) се најчешће дефинише као емиграција 

високообразованих лица (радне снаге), пре свега из земаља у развоју у развијене државе света.  

Аутори закључују да су подаци добијени у истраживању дали један нови увид у 

стереотипна размишљања и ставове који се могу чути како у научним, тако и у популарним 

круговима. Истраживање које су спровели аутори рада потврдило је неке ставове, али је и 

показало да захваљујући недостатку оваквих истраживања немамо јасно дефинисане ставове о 

жељама, потребама и размишљањима младих, образованих људи, када је реч о студирању, 

запослењу и одласку у иностранство. Како аутори наглашавају, оваква истраживања немају за 

циљ само научно-теоријско утврђивање поменутих ставова, већ и имплементацију у 

националне стратегије, које би се бавиле решавањем побројаних проблема и задржавањем 

школованог кадра у земљи. 

Оповргавање полазних хипотеза датих у раду показало колико је ова проблематика 

непознаница, односно колика је незаинтересованост структура власти да се озбиљно и темељно 

позабаве решавањем, ако не највећег, а оно једног од највећих демографских проблема 

Републике Србије. Тако је истраживање оповргло једну од претпоставки широко укорењену у 

нашем друштву, да у иностранство највише одлазе најбољи студенти, што се показало као 

нетачно.  

На крају, аутори наводе да се из разговора са кључним актерима у области миграција 

висококвалификованих кадрова, може првенствено закључити да треба направити разлику 

између њихове мобилности, коју треба систематски подстицати и одлива мозгова који треба 

спречавати или претварати у прилив мозгова. Одлив високообразованих кадрова је значајан, јер 

је сума образовања такве популације највећа, а вредност за друштво у образованом и развојном 

погледу највиша. Дијаспора новчаним трансферима помаже земљу порекла, али осим 

инвестиција и новчаних дознака, код високостручног кадра много је битнија могућност 

трансфера знања и технологије, која може повећати продуктивност и економски развој државе 

која губи образовано становништво. 

 

Marjanovic, V., Djordjevic, D. (2018), Globalization and Tourism, Journal of Economic and 

Business Sciences, Vol. 5, No. 1, VSUP Novo Mesto, str. 3-21, ISSN: 2350-384X, UDK 
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Глобализација је процес који је последњих деценија попримио незадрживе размере и са 

различитим појавним облицима појачавао свој интензитет утицаја. Глобалне промене су 

заједно са технолошким, иновативним, климатским и демографским, потпуно преобликовале 

свет. Сектор туризма, као један од најбрже растућих у свету, мора се 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. 

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, 

неопходно је озбиљно стратешко планирање развоја овог сектора. 

Аутори у раду износе мишљење да је током последњих 50 година, туризам постао једна 

од највећих привредних грана на глобалном нивоу, чинећи око 9% светског БДП-а и креирајући 

преко 200 мил. радних места. Међународни одласци туриста перменентно расту, где је 

последњих десет година овај раст посебно изражен у земљама у развоју и у просеку је износио 

5,6% годишње, у поређењу са 1,8% у развијеним привредама. Аутори сматрају да би 

туристички посленици требало да активно партиципирају у изради националних стратегија 

одрживог развоја, како би се обезбедио висок ниво интеграције туризма у развојне институције 

и обезбедио висок приоритет туристичких циљева у националним стратегијама развоја.  

Како аутори рада наглашавају, развој туризма би морао да се стратешки планира, јер без 

његове ваљане стратегије развоја, не би дошло до очекиваних развојних ефеката како у самом 

туризму, тако и у читавој привреди. Велики број земаља је спознао ову чињеницу и предано 

ради на креирању и имплементацији адекватних стратегија развоја туризма. Остварење 

основних и парцијалних циљева ових стратегија значи и да се морају узети у обзир сви 

глобални трендови развоја, а стратегијом би требало искористити позитивне, а избећи 

негативне утицаје.  

Према предвиђањима UNWTO, сегмент туристичке понуде ће се у наредном периоду 

оријентисати све више на еко-туризам, авантуристички туризам и тематски туризам. 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. 

На крају рада аутори закључују да без обзира на чињеницу да глобализација са собом 

носи и неке негативне трендове, светски ниво прихода становништва, глобално посматрано, 

током времена се перманентно повећава. 
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the Republic of Serbia, Ekonomske teme, Vol. 57 (2), Ekonomski fakultet, Niš, (str. 219-232), ISSN 
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У овом раду, аутори се баве истраживањем руралног туризма, одмором и боравком у 

сеоској средини, манифестацијама, фестивалима, рекреацијом, производњом и продајом ручних 

радова, занантских и пољопривредних производа. Рурални туризам је нарочито прикладан за 

ревитализацију деградираних руралних области обезбеђујући њихову одрживост у будућности, 

кроз стварање нових радних места, повећање разноликости занимања, сеоских заната, као и 

очување пејзажа и природе. Аутори у раду наводе да развој руралног туризма Републике 

Србије игра значајну улогу у руралном развоју државе и привредном развоју уопште. 

Захваљујући разноврсном рељефу и очуваној природи, Србија располаже значајним ресурсима 

у руралном туризму, али није занемарљив ни број негативних фактора, који онемогућавају 

интензивнији раст ове привредне гране. Један од најзначајнијих, али не и нерешивих проблема, 

јесте одумирање сеоских насеља Србије. 

Истражујући наведену проблематику, аутори наводе да је развој руралног туризма у 

Републици Србији, као организована активност, започео пре нешто више од четврт века и 

представља значајан фактор руралног развоја. Очувана природа, повољна клима, богата флора 

и фауна, хидрографски потенцијал и велики број културно-историјских споменика, 

представљају потенцијал Републике Србије за развој квалитетног и афирмисаног руралног 



туризма. Рурална насеља су подручја која, с једне стране, обилују очуваним природним и 

културним ресурсима нужним за развој туризма, а с друге стране значајно заостају у 

привредном развоју у односу на урбана подручја. Сам развој руралних подручја суочава се са 

бројним ограничавајућим факторима, као што су оскудна знања о новим приступима развоју 

руралне економије, недостатку законске регулативе који би обезбедио координаторску улогу 

државе у интегралном развоју руралног туризма, неразвијена инфраструктура у руралним 

насељима и сл. 

Неки од полазних ставова аутора су да Србија има компаративне предности за развој 

сеоског туризма и да развијеност руралног туризма зависи од достигнутог степена развијености 

руралних подручја, као и да се, упркос богатој ресурсној основи, рурални туризма Републике 

Србије још увек налази у почетној фази развоја. Аутори тврде да би већа улагања у развој 

руралног туризма искоришћавањем потенцијала и елеминисањем ограничења руралних 

подручја, утицала на запошљавање локалног становништва уз остварење економског профита, 

смањење регионалних диспаритета и веће мотивисање младих да остану на селу. 

У овом раду аутори су спровели истраживање развоја руралног туризма са посебним 

освртом на потенцијале и ограничења развоја руралног туризма у Републици Србији. Након 

анализе, установили су да Србија има добре услове за развој  руралног туризма захваљујући 

географском положају, разноликом пејзажу погодном за разне видове рекреације, уживање у 

храни, фолклору, богатој културној баштини итд. Овакав вид туризма, закључују аутори, могао 

би значајно да допринесе заштити природе, али и да омогући средства за опстанак и обнављање 

живота на селу. Упркос препознавању важности руралног туризма као могућег средства у 

развоју руралних простора, али и могућег бренда на међународном туристичком тржишту, 

Србија се и даље налази у почетној фази развоја. На крају, аутори износе тврдњу да су 

природни потенцијали Републике Србије велики, али нису на прави начин валоризовани и 

презентовани широј јавности, па самим тим нису у потпуности искоришћени. 
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Све већа потреба за енергијом, али и за очувањем животне средине, представља 

основни проблем са којим се суочава већина држава света. Енергија добијена из обновљивих 

извора, попут енергије воде, ветра, сунца или биомасе, може олакшати приступ чистој и 

безбедној енергији читавом човечанству. Обновљиви извори енергије су непресушни, са малим 

или без штетних утицаја на животну средину. До краја 19. века ветар се користио као 

најзначајнији извор енергије, све до експанзије фосилних горива. Последњих деценија у свим 

разијеним економијама Европе и света, перманентно се увећавају инвестиције за изградњу 

ветроелектрна. Мада Република Србија нема ветроенергетски потенцијал као поједине државе 

Западне Европе, њен потенцијал није занемарљив, а у последњих неколико година је и започела 

његова експлоатација. 

У раду аутори говоре о тренду неразвијених земаља које су у сталној потрази за што 

јефтинијим облицима производње енергије, користећи пре свега фосилна горива, за разлику од 

развијеног дела света који се труди да производњом енергије што мање загади животну 

средину. Јефтинији, здравији и мање ризичан систем ветрењача са турбинама и генераторима 

представља скоро савршено решење за производњу електричне енергије. Аутори даље наводе 

да је развој ветроенергетике на светском нивоу резултат чињенице да је енергија ветра постала 

економски прихватљив извор енергије, те да се еолска енергија користи у више од 70 држава 

света па је у многим регионима постала значајан извор енергије. Енергија ветра имала је 

константан раст последњих двадесет година, а тренутно овај сегмент обновљивих извора 

енергије има раст од око 20-30% годишње на светском нивоу. Аутори предвиђају још снажнији 

раст сектора у годинама које долазе, посебно ако се узму у обзир велике инвестиције које су у 

току или које тек започињу.  

Питање коришћења обновљивих извора енергије је актуализовано последњих година, 

јер је Србија била изложена једној од најјачих енергетских криза у својој историји. Аутори рада 

сматрају да би нови енергетски капацитети морали имати веома кратак период инвестиционе 



изградње, да се сезонска максимална производња мора поклапати са сезонском максималном 

потрошњом како би се производила што јефтинија струја уз што мање нарушавање животне 

средине. 

Оно што аутори у раду наглашавају је да би се у Србији инсталирали први савремени 

ветрогенератори за производњу електричне енергије потребно је испунити неке предуслове, 

попут дефинисања јасне политике управљања обновљивим изворима енергије, укључивања 

индивидуалних правних и физичких лица на пољу производње електричне енергије и сл.  

Стога аутори сматрају да будући развој енергетске привреде Републике Србије треба 

тражити у обновљивим енергетским изворима. 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, аутори закључују да се енергија ветра намеће као најисплативији и 

најперспективнији начин ослобађања од енергетске зависности Републике Србије. 

 

Đorđević D. Ž., Šušić V., Lešević Lj. (2020), Religious tourism in the Republic of Serbia - 

attitudes of the visitors of the monastery, TEME, Vol. XLIV, No. 3., University of Niš, str. 985-

1003, ISSN: 1820-7804, UDK 338.48-6:2(497.11), DOI 10.22190/TEME200218051D  M24 

Везе и односи између религије и туризма бивају временом све комплекснији и 

развијенији, а најбоље се огледају у бројним сакралним објектима и садржајима, који су 

временом постали предмет интересовања туриста. Са омасовљавањем туризма, културни 

садржаји и историјске вредности сакралних објеката привлаче све више посетилаца, тако да је 

њихова изворна религијска намена често у другом плану. Зато је веома тешко повући границу 

између религиозног и културног облика туризма, јер туристи верници и туристи који посећују 

верска места из културних и сазнајних потреба ипак имају и нешто заједничко: и једни и други 

посетиоци верских објеката имају одређене духовне потребе, али се оне испољавају на 

различите начине. 

Аутори у овом раду говоре о средњовековним црквама и манастирима, као фрагменту 

културног богатства које данас игра значајну улогу у туристичкој понуди Србије. Поред 

јединствене архитектуре, црквене и манастирске зграде садрже и неке од најстаријих и 

најлепших примерака средњовековних слика на европском тлу, које поред уметничке, имају 

велику историјску вредност. Поред фресака, као уметничке вредности које привлаче пажњу 

туриста различитих профила, у неким манастирима се налазе свети предмети, који привлаче 

велики број верских туриста, док монашки начин живота оставља посебан утисак на све 

посетиоце. 

Аутори овог рада спровели су анкетирање посетилаца манастира током 2019. године, у 

четири манастира Српске православне цркве: Ђурђевим ступовима и Сопоћанима код Новог 

Пазара, Манасији код Деспотовца и манастиру у Лешју код Параћина. У истраживању су 

аутори дошли до закључка да домаћи туристи манастире не посећују превасходно због 

духовних, већ културних потреба, као и да монаштво радо дочекује посетиоце, без обзира на 

чињеницу да гости манастира нарушавају манастирски мир. Осим православних храмова, у 

Србији су заступљени и верски објекти других конфесија, које је могуће озбиљније укључити у 

туристичко пословање.  

Аутори сматрају да је на туристичкој мапи Европе, између осталог, Србија  

препознатљива по својим манастирима и фрескама. Ова света места су посебно атрактивна за 

туристе који долазе из земаља са претежно православним становништвом, попут Русије, 

Бугарске, Румуније или Грчке. Свесни чињенице да је верске објекте тешко валоризовати као 

независне туристичке вредности, аутори налашавају да је неопходно осмислити сложенији 

туристички производ, који поред зграда, цркава, манастира и самих џамија посетиоцима нуди 

много више. Манастирски комплекси су углавном грађени у природним срединама изузетне 

лепоте, што поред самих културних објеката представља значајан потенцијал за развој туризма 

уопште, посебно верског туризма, као једног од селективних облика туризма. 

Аутори на крају рада закључују да православни манастири Србије, у претходним 

деценијама, нису имали велику посећеност, као што је то случај данас, нарочито када су у 

питању страни гости. Посебну вредност међу православним верским објектима Србије чине 

манастири које је UNESCO ставио на листу светске културне баштине: Студеница, Ђурђеви 



ступови, Сопоћани, Високи Дечани, Грачаница, Богородица Љевишка и Пећка патријаршија. 

Стога је потребно веће улагање у туристичку инфраструктуру, маркетинг, обуку стручних 

кадрова, али је нужна и боља сарадња верских заједница и државе. 

 

2. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА 

 

 

Кандидат др Дејан Ж. Ђорђевић 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 економско-географске 

проблеме. Запажа се усмереност ка истраживачким питањима и могућностима њиховог 

решавања у савременим условима развоја, као што су: популациона политика, савремена 

миграторна кретања, развој туристичке привреде, утицај туризма на животну средину, туризам 

и економски развој, савремени проблеми енргетике и обновљиви извори енергије. Кандидат се 

фокусира на комплексне теме, које заокупљају велику пажњу научне и стручне јавности, а чија 

обрада захтева широко познавање демографских проблема, туристичке географије у теоријском 

и практичном смислу, али и мултидисциплинарни приступ овим научним областима. 

Препознавањем актуелних истраживачких питања, кандидат даје допринос географији 

становништва, туристичкој географији и географији природних ресурса.  

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 Дејан Ж. Ђорђевић 

остварио запажене резултате у научној области којом се бави.  

Комисија закључује да др Дејан Ж. Ђорђевић показује 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 Економска географија. 

 

 

IV  НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ КАНДИДАТА 

 

Наставно-педагошка активност кандидата др Дејана Ж. Ђорђевића 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 Дејана Ж. 

Ђорђевића. Према акредитованом програму, др Дејан Ж. Ђорђевић 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 Економска географија, 

Регионална географија света и Туристичка географија са основама туризма. На дипломским 

академским (мастер) студијама изводи наставу из предмета Туризам и животна средина, а у новом 

циклусу акредитације ће изводити наставу на предмету Валоризација туристичког потенцијала. На 

докторским академским студијама наставник је на предмету Географија светске економије. 

Др Дејан Ж. Ђорђевић има значајно, вишегодишње педагошко искуство, стечено извођењем 

свих облика универзитетске наставе на три факултета Универзитета у Нишу (Економском факултету, 

Природно-математичком факултету - Департману за географију и Учитељском факултету у Врању), и 

то у виду 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 

(Словенија) и Универзитету „Шухов“ у Белгороду (Русија). 



Кандидат др Дејан Ж. Ђорђевић 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 Дејан Ж. Ђорђевић је до сада, као наставник на основним академским 

студијама, био ментор и члан комисија за одбрану више од 250 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 Дејан Ж. Ђорђевић је ментор једне докторске дисертације, члан комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације (на Економском факултету Универзитета у Скопљу), ментор у 

изради тридесет мастер радова, члан комисија за оцену и одбрану четрдесет девет мастер 

радова и једне магистарске тезе. 

 

Ментор у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације 
 

 1. Ментор докторске дисертације под називом: „Валоризација туристичког и 

демографског потенцијала у функцији развоја привреде Југозападне Србије“, кандидата 

Љиљане Лешевић, на Економском факултету Универзитета у Нишу (Одлука Научно-стручног 

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

научне заснованости теме докторске дисертације бр. 8/18-01-008/19-007 од 29.11.2019. године; 

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

именовању ментора за израду докторске дисертације бр. 8/18-01-001/20-037 од 04.02.2020.) 

 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације 

 

 1. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом „Мерење на 

динамиката на демографските промени и нивните импликации врз одржувањето на 

економската и социјалната сигурност во Република Македонија: трендови и проекции“ 

(Мерење динамике демографских промена и њихове импликације на одрживост економске и 

социјалне сигурности у Републици Македонији: трендови и пројекције), кандидата Горана 

Миладинова, Одлука Наставно научног већа Економског факултета у Скопљу, Универзитета 

„Св. Кирил и Методиј“, бр. 02-29514 од 08.03.2017. године, докторат одбрањен 

 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану магистарског рада 
 

 1. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе под називом „Модел интегралног 

управљања туристичком дестинацијом на примерима споменика културе са прелиминарне 

листе Унеска у Србији“, кандидата Јелене Шевић Веселиновић, на Географском факултету 

Универзитета у Београду (Одлука бр. 1006, Научно-наставног већа Географског факултета 

Универзитета у Београду од 03.12.2013. године, рад је одбрањен 25.09.2014. године). 

 

Ментор у комисијама за оцену и одбрану мастер радова 
 

     1. Ментор у комисији 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-2190 од 05.11.2020. године 

     2. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Потенцијали градског 

туризма у Републици Србији“, кандидата Кристине Ранчић, Одлука Већа за мастер студије 



Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2023 од 16.10.2020. 

године 

     3. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

Источне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије“, кандидата Катарине Ранчић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-2022 од 16.10.2020. године 

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

потенцијал заштићених подручја Војводине“, кандидата Александре Јовановић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-1301 

од 16.07.2020. године 

     5. Ментор у комисији 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-1300 од 16.07.2020. 

године 

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

карактеристике спа и велнес туризма у Европи“, кандидата Стевана Спасића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2674 

од 28.11.2019. године 

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

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

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2675 

од 28.11.2019. године 

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

верског туризма у Јужној Србији“, кандидата Милене Станковић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2637 од 

31.10.2019. године 

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

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

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2797 

од 29.11.2018. године 

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

селективних облика туризма у Парку природе „Стара планина“, кандидата Ненада Стевановића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-2795 од 29.11.2018. године 

     11. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

општине Врњачка бања“, кандидата Маје Стефановић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2796 од 29.11.2018. 

године 

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

археолошких локалитета Римске империје у Републици Србији“, кандидата Димитрија Костића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-2409 од 01.11.2018. године 

     13. Ментор у комисији 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-824 од 26.04.2018. године 

     14. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

Западне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије“, кандидата Иване Ранђеловић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-461 од 08.03.2018. године 

     15. Ментор у комисији 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2606 

од 30.11.2017. године 

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

планинског туризма Старе планине и Власине“, кандидата Милице Николић, Одлука Већа за 



мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2233 

од 02.11.2017. године 

     17. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Екотуристички 

потенцијал Војводине“, кандидата Ане Игњатовић, Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2234 од 02.11.2017. године 

     18. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога етнографских 

мотива у развоју културног туризма Источне Србије“, кандидата Сандре Живановић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-2021 од 10.10.2017. године 

     19. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Утицај природних 

непогода на туризам у свету“, кандидата Ренате Јовановић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о усвахању захтева за одређивање теме мастер рада, бр. 04-904 

од 12.05.2017. године 

     20. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

бања Источне Србије“, кандидата Драгане Цветковић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-144 од 02.02.2017. 

године 

     21. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Екотуристички 

потенцијал Јужне Србије“, кандидата Виолете Димитријевић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-134 од 01.12.2016. 

године 

     22. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

Националног парка „Фрушка Гора“, кандидата Игора Јонића, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-3251 од 03.10.2016. 

године 

     23. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога Града Београда у 

развоју туризма Србије“, кандидата Александре Томић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу бр. 04-432 од 22.02.2012. 

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

туризма општина Горњовеликоморавске котлине“, кандидата Душана Томића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-433 од 22.02.2013. године. 

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

манифестационог туризма јужне Србије“, кандидата Бранкице Николић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2654 од 29.09.2012. године. 

     26. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Потенцијали и 

перспективе развоја туризма Понишавља“, кандидата Милице Живковић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-1530 од 30.05.2013. године. 

     27. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога националних 

паркова Србије у очувању животне средине“, кандидата Милана Бошњаковића, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-3287 од 06.11.2014. године. 

     28. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Економско-географска 

оцена екотуристичког потенцијала општине Књажевац“, кандидата Владимира 

Трандафиловића, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-194 од 

23.01.2015. године. 

     29. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Потенцијали и 

перспективе развоја манифестационог туризма Града Ниша“, кандидата Невене Марјановић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2752 од 25.09.2015. 

године. 

     30. Ментор у комисији за оцену и одбрану мастер рада под називом „Туристички потенцијал 

Копаоничко – јастребачке бањске зоне“, кандидата Александра Кандића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2751 од 25.09.2015. године. 

 

 

 

 



Чланство у Комисијама за оцену и одбрану мастер радова 
 

 

1. 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-1744 од 24.09.2020. године 

2. 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-1299 од 

16.07.2020. године 

3. 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 прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-1115 

од 25.06.2020. године 

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

туризма у заштићеним природним подручјима Републике Србије“, кандидата Марине Ћирић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-885 од 28.05.2020. године 

5. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Макроекономска 

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

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2967 од 

28.11.2019. године 

6. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Основне карактеристике 

и правци одрживог развоја туризма Рибарске бање“, кандидата Милоша Мрвића, Одлука Већа 

за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-

2972 од 28.11.2019. године 

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

туризма у Источној Србији“, кандидата Катарине Живковић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2643 од 31.10.2019. 

године 

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

ограничења коришћења еолске енергије у свету и Републици Србији“, кандидата Александре 

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

извештаја мастер рада, бр. 04-2639 од 31.10.2019. године 

9. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Економско-географска 

валоризација туристичког потенцијала општине Сокобања“, кандидата Ане Ђорђевић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-1636 од 04.07.2019. године 

10. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Место и улога угља у 

енергетској привреди Републике Србије“, кандидата Ратка Симића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2783 од 

29.11.2018. године 

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

ограничења развоја туризма на вештачким језерима Републике Србије“, кандидата Марије 

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

мастер рада, бр. 04-2784 од 29.11.2018. године 

12. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога простора у 

планирању политике развоја туризма“, кандидата Владимира Ераковића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2794 од 

29.11.2018. године 

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

потенцијала општине Куршумлија са освртом на бањски туризам“, кандидата, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2792 

од 29.11.2018. године 



14. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Биомаса као обновљиви 

енергтски ресурс“, кандидата Снежане Жујковић, Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2415 од 01.11.2018. године 

15. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Обновљиви енергетски 

извори“, кандидата Милице Јовановић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-1428 од 05.07.2018. године 

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

потенцијал Града Крушевца“, кандидата Душана Крстића, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-1152 од 07.06.2018. 

године 

17. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Рурални туризам и 

одрживи развој руралних подручја Републике Србије“, кандидата Марије Станковић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-821 од 26.04.2018. године 

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

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

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2928 

од 28.12.2017. године 

19. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Економско-географска 

валоризација туристичког потенцијала Златиборског округа“, кандидата Далиборке Крстић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-2230 од 02.11.2017. године 

20. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Савремени трендови 

развоја међународног туризма“, кандидата Владислава Ђорђевића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2232 од 

02.11.2017. године 

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

медицинског туризма“, кандидата Марије Цветановић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2237 од 02.11.2017. 

године 

22. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Одрживи развој 

туризма на Калафату“, кандидата Александра Мишковића, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-684 од 06.04.2017. 

године 

23. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Стратешки правци 

развоја одрживог туризма на примеру града Пирота“, кандидата Милоша Стојановића, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-685 од 06.04.2017. године 

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

манифестационог туризма у Западној Србији“, кандидата Емине Малинић, Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-403 

од 02.03.2017. године 

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

туристичког потенцијала бања Срема“, кандидата Ирене Божић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-136 од 01.12.2016. 

године 

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

карактеристике планинског туризма“, кандидата Алексе Спасојевића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-141 од 

01.12.2016. године 

27. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Просторни размештај 

становништва Републике Србије“, кандидата Владице Аритоновића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-133 од 

01.12.2016. године 



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

туризма у Националном парку „Тара“, кандидата Јелене Ђорић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-3248 од 03.10.2016. 

године 

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

СПА и велнес туризма у бањама Југоисточне Србије“, кандидата Александра Милошевића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер 

рада, бр. 04-3247 од 03.10.2016. године 

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

вишекритеријумске оптимизације у избору туристичке дестинације - метод Visual 

PROMETHEE“, кандидата Марије Илић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета 

у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 04-2334 од 07.07.2016. године 

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

бањског и здравственог туризма у Републици Србији“, кандидата Бојане Глигоријевић, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу о прихватању извештаја мастер рада, бр. 

04-2340 од 07.07.2016. године 

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

туристичког потенцијала бања Војводине“, кандидата Стева Божића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2004, од 29. 06. 2015. године 

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

потенцијал општине Прокупље“, кандидата Сање Видосављевић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-1330 од 06. 05. 2015. године 

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

туризма у националном парку „Ђердап“, кандидата Дејана Стојановића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-1335 од 06.05.2015. године 

35. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Тенденције развоја 

поморског наутичког туризма“, кандидата Милоша Михајловића, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2848 од 23.10.2013. године 

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

активности у руралним подручјима са освртом на развој туризма“, кандидата Марије 

Здравковић, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-3288 од 

06.11.2014. године 

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

Ниша“,  кандидата Наталије Ћирић (Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу бр. 04-1437 од 20.05.2014. године 

38. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Тенденције у развоју 

коришћења снаге ветра“, кандидата Ивана Крстића, Одлука 04-1972, од 27. 06. 2014. године 

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

ограничења развоја туризма општине Власотинце“, кандидата Марије Миљковић, Одлука Већа 

за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2847 од 23.10.2013. године 

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

туристичку делатност Србије“, кандидата Маје Антић, Одлука Већа за мастер студије 

Економског факултета у Нишу бр. 04-2550 од 03.10.2013. године 

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

туризма Власине“, кандидата Александра Ђуровића, Одлука Већа за мастер студије Економског 

факултета у Нишу бр. 04-3136 од 28.10.2011. године 

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

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

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-3039 од 24.10.2012. године 

43. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Економско-географска 

валоризација туристичких потенцијала Топличког округа“, кандидата Марка Гашића, Одлука 

Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2642 од 29.09.2012. године 

44. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Урбани туризам 

Србије“, кандидата Радомира Барца, Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у 

Нишу бр. 04-2647 од 21.09.2011. године 



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

развоја сеоског туризма Зајечарског округа“, кандидата Бојане Перовић, Одлука Већа за мастер 

студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2645 од 21.09.2011. године 

46. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Економско-географска 

валоризација туристичког потенцијала Пчињског округа“, кандидата Наташе Радојковић, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-1867 од 28.06.2013. године 

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

обновљивих извора енергије Тимочке Крајине као фактор привредне стабилности Републике 

Србије“, кандидата Милије Микуловића, одлука Већа за мастер студије Економског факултета 

у Нишу бр. 04-1433 од 15.05.2014. године 

48. Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада под називом „Улога културно-

спортских манифестација у развоју туризма Југоисточне Србије“, кандидата Милана Николића, 

Одлука Већа за мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2750 од 25.09.2015. године 

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

демографски потенцијал Јабланичког округа“, кандидата Марка Митића (Одлука Већа за 

мастер студије Економског факултета у Нишу бр. 04-2746 од 25.09.2015. године. 

 

 

VI ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

 

 У току досадашње професионалне и стручне активности др Дејан Ж. Ђорђевић 

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 

 

 давање препоруке студентима ради остваривања стипендија и стручне праксе у земљи и 

иностранству 

 учешће у организацији више студентских конференција 

 ментор у организацији научно-стручних екскурзија студената треће године основних 

академских студија, смера Менаџмент у туризму Економског факултета у Нишу (Северна 

Македонија, 2010. године, Босна и Херцеговина, 2012. године и Истанбул, 2018. године) 

 координатор у студентским активностима везаним за промоцију Економског факултета у Нишу 

 учешће и руковођење тимом студената на Летњој школи економије у Свјатогорску (Украјина), 

у организацији Економског факултета из Доњецка, 2004. године 

 

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 2018/2019. године (предмет: Економска географија) – 

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: Економска географија) – 

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 географија) – 

одлука ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-910 од 28.05.2020. године. 

 испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на докторске студије Економског 

факултета у Нишу школске 2018/2019. године (предмет: Туризам и животна средина) – одлука 

ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-792 од 26.04.2018. године. 



 испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на докторске студије Економског 

факултета у Нишу школске 2019/2020. године (предмет: Туризам и животна средина) – одлука 

ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-1029 од 25.04.2019. године. 

 испитивач за полагање пријемног испита кандидата за упис на докторске студије Економског 

факултета у Нишу школске 2020/2021. године (предмет: Туризам и животна средина) – одлука 

ННВ Економског факултета у Нишу бр. 04-911 од 28.05.2020. године. 

 предавања по позиву на универзитетима у иностранству - Висока школа за управљање и 

пословање у Новом Месту (Словенија), 2013. године и Економски факултет - Белгородски 

технички универзитет "В. Г. Шухов" у Белгороду (Русија), 2015. године. 

 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 (одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу бр. 04-2473 од 01.11.2018. године) 

 члан Комисије за попис основних средстава (одлука декана Економског факултета у Нишу, бр. 

01-2863 од 03.12.2018. године) 

 председник Комисије за попис благајне и новчаних средстава на пословном рачуну (одлука 

декана Економског факултета у Нишу, бр. 01-3088 од 05.12.2019. године) 

 председник Комисије за спровођење лицитације за продају расходованих основних средстава 

(одлука декана Економског факултета у Нишу, бр. 01-203 од 01.02.2019. године) 

 члан Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника у 

звање доцент или ванредни професор, за ужу научну област Туризмологија, на Природно-

математичком факултету у Нишу (Одлука НСВ за природно-математичке науке Универзитета у 

Нишу бр. 8/17-01-008/20-004 од 26.10.2020. године) 

 члан Савета Економског факултета у Нишу, (одлука ННВ Економског факултета у Нишу, бр. 

04-3095 од 06.11.2009. године) 

 члан Дисциплинске комисије за студенте Економског факултета у Нишу (одлуке декана 

Економског факултета у Нишу, бр. 01-531 од 01.03.2012. године и 01-1133 од 06.05.2014. 

године) 

 

 

4. Допринос активностима које побољшавају углед и статус Факултета и Универзитета 
 

 члан Комисије за акредитацију Економског факултета у Нишу (2008, 2013, 2018), 

 члан тима за припрему документације за акредитацију Економског факултета у Нишу, одлука 

ННВ Економског факултета у Нишу, бр. 04-711 од 28.03.2019. године  

 члан тима за промоцију Економског факултета у Нишу, од 2005. године 

 члан тима за утврђивање атрактивности и конкурентности Економског факултета у Нишу 

(2015. године) 

 члан тима за организацију Међународне летње школе економије (2005-2018) 

 

 

5. Успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној или широј заједници 
 

 ментор у изради једне докторске дисертације, 

 ментор у изради и одбрани тридесет мастер радова, 

 ментор у изради више од сто 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), 



 предавач на скуповима туристичких радника у сеоском туризму Србије, у оквиру пројекта 

„Sustainable Tourism for Rural Development“, у Зајечару, Грљану (Зајечар), Коштунићима 

(Горњи Милановац) и Сребрном језеру, 2012. године. 

 

 

 

6. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других 

институција) 

 

 рецензирање 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 Универзитета у Нишу, Економски хоризонти, у издању  Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу и часописа Туризам, у издању Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, 

 рецензирање 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), 

 рецензирање монографске студије „Путна и железничка инфраструктура општина источне и 

југоисточне Србије“, проф. др Видоја Стефановића, у издању Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, 2012. године, ISBN 978-86-6275-000-6, 

 рецензирање монографске студије „Плочник - антропогеографска проучавања“, доц. др Наташе 

Мартић - Бурсаћ, у издању Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, 2017. 

године (Одлука Научно-наставног већа, Природно-математичког факултета у Нишу бр. 79/1-01 

од 25.01.2017. године) 

 рецензирање уџбеника „Практикум из хотелијерства“, доц. др Марије Братић, у издању 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-6275-126-3, (одлука 

ННВ Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, бр. 114/3-01 од 29.01.2020. 

године), уџбеник у штампи 

 

 

8. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних 

и научних конференција и скупова 

 

 члан Програмског одбора XII Међународне летње школе економије, (одлука ННВ Економског 

факултета у Нишу, бр. 04-173 од 02.02.2017. године) 

 члан Организационог одбора научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља 

Југоисточне Европе“, 2018. године, у организацији Економског факултета у Нишу (одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу, бр. 04-2934, од 28.12.2017. године) 

 члан Организациониг одбора XIV Међународне летње школе економије, (одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу, бр. 04-2828 од 29.11.2018. године) 

 члан Организациониг одбора XV Међународне летње школе економије, (одлука ННВ 

Економског факултета у Нишу, бр. 04-2987 од 28.11.2019. године) 

 
 

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 Економска географија (предмети: Економска географија, Регионална 

географија света, Туристичка географија са основама туризма, Валоризација туристичког 

потенцијала и Туризам и животна средина), Комисија је дошла до закључка да кандидат др Дејан 

Ж. Ђорђевић, 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 Дејан Ж. Ђорђевић 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 Дејан Ж. Ђорђевић 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 Дејан Ж. Ђорђевић је од избора у звање ванредни професор, као аутор или коаутор, 

објавио једну монографију и 23 научна и стручна рада (1 рад у међународном часопису (М23), 2 рада у 

националним часописима међународног значаја (М24), 10 радова у зборницима са међународних 

скупова штампаних у целини (М33), 4 рада у тематским зборницима националног значаја (М45), 4 рада 

у водећим часописима националног значаја (М51) и 2 рада у часописима националног значаја (М52)). 

Цитираност радова у домаћој и страној литератури, као и учешће на научним пројектима, 

потврђују квалитет научно-истраживачког и стручног рада кандидата. Кандидат др Дејан Ж. 

Ђорђевић 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 економске географије, туристичке географије и 

демографије. 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). 

Наставно-педагошка активност кандидата др Дејан Ж. Ђорђевића 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 једне докторске дисертације, члан комисије за оцену и одбрану једне 

докторске дисертације (на Економском факултету Универзитета у Скопљу), ментор у изради 30 мастер 

радова, члан комисија за оцену и одбрану 49 мастер радова и једне магистарске тезе. Кроз менторски 

рад и чланство у комисијама, др Дејан Ж. Ђорђевић је учествовао у изради преко 250 завршних 

радова.  

Комисија закључује да је кандидат др Дејан Ж. Ђорђевић 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, учешћу у раду тела Факултета и Универзитета, 

доприносу активностима које побољшавају углед и статус Факултета и Универзитета, рецензирању 

радова и оцењивању радова и пројеката и извршавању специјалних задужења везаних за наставу, 

менторство, организацију и вођење локалних, регионалних, националних и међународних 

стручних и научних конференција и скупова. 

 

 

 

 



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 Дејан Ж. Ђорђевић, 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 Дејана Ж. Ђорђевића изабере у звање редовни професор за ужу научну 

област Економска географија (предмети: Економска географија, Регионална географија 

света, Туристичка географија са основама туризма, Валоризација туристичког 

потенцијала и Туризам и животна средина), на Економском факултету Универзитета у Нишу. 

 

 

 

У Нишу, децембра 2020. године                                                  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 
    
 

1.  

Др Вукашин Шушић, редовни професор 

    Економског факултета у Нишу 
 

     

2. 

Др Александар Радивојевић, редовни професор 

Природно-математичког факултета у Нишу 

- Департман за географију 

 
 

3.    

Др Иван Раткај, редовни професор 

Географског факултета у Београду 


