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 8/18-01-007/21-006 од 17.09.2021. године, именовани смо за чланове Комисије
за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звањe
ванредни професор или доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање
(предмети: Банкарски менаџмент, Финансијски систем и финансијске институције,
Финансијска тржишта и Банкарство) на Економском факултету у Нишу.
У складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом
Економског факултета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања наставника
Универзитета у Нишу, подносимо следећи:

ИЗВЕШТАЈ
На конкурс објављен у дневном листу „Вечерње новости“, 12.07.2021.године, као и на
сајту Универзитета и Економског факултета у Нишу, за избор наставника у звањe ванредни
професор или доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети:
Финансијски систем и финансијске институције, Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта
и Банкарство) на Економском факултету у Нишу пријавио се један кандидат, др Мирјана
Јемовић, доцент Економског факултета Универзитета у Нишу.
Кандидат др Мирјана Јемовић је уз пријаву благовремено поднелa и следећа конкурсом
захтевана документа: биографију, диплому о завршеним докторским академским студијама и
стеченом научном степену доктора наука из уже научне области Финансије, банкарство и
осигурање, дипломе о завршеним мастер и основним академским студијама, образац о
испуњавању услова за избор у звање наставника, одлуку о избору у звање доцент за ужу научну
област Финансије, банкарство и осигурање, преглед објављених радова пре и након избора у
звање доцент, као и саме радове, преглед хетероцитата научно-истраживачких радова, научну
монографију, доказе доприноса академској и широј заједници, доказе о оствареним
стипендијама и сертификатима, доказе о учешћу на пројектима и преглед доприноса развоју
научно-наставног подмлатка.
На основу увида у достављени материјал за конкурс, у даљем тексту изложени су:
биографија и подаци о професионалној каријери кандидата, научно-истраживачка и стручна
активност, анализа научних и стручних радова, наставно-педагошка активност, остварени
резултати у развоју научно-наставног подмлатка, преглед елемената доприноса академској и
широј заједници, и мишљење и предлог Комисије.
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1. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА
Мирјана Јемовић je рођена 27. августа 1983. године у Нишу. Основну и средњу
економску школу завршила је у родном месту, са одличним успехом као носилац Вукове
дипломе. Економски факултет Универзитета у Нишу уписала је школске 2001/2002. године, а
дипломирала је 2007. године, на смеру Финансијски менаџмент, са просечном оценом 9,86 и
тиме награђена као најбољи дипломирани студент Универзитета у Нишу у школској 2006/2007.
години за поље друштвено-хуманистичких наука. Као студент основних академских студија
награђена је бројним стипендијама и признањима: Сребрни знак Универзитета у Нишу као
најбољем дипломираном студенту Универзитета у Нишу у школској 2006/2007. години за поље
друштвено-хуманистичких наука; Диплома за постигнут успех у току студија коју додељује
Град Ниш поводом 11. јануара – Дана ослобођења града Ниша од Турака; стипендија Eurobank
EFG штедионице; стипендија компаније Филип Морис у оквиру Партнерства за образовање и
развој заједнице; стипендија града Ниша за остварене изузетне резултате током студија. Звање
мастер економиста стекла је 2010. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, на
смеру Финансије, банкарство и осигурање, завршивши овај ниво студија са просечном оценом
10,00 и одбранивши мастер рад на тему „Функција последњег уточишта банака: сукоб теорије
и праксе“. Докторске академске студије на Економском факултету у Нишу, смер Финансије и
банкарство завршила је 2016. године са просечном оценом 9,91, одбранивши докторску
дисертацију под називом „Унапређење система за очување стабилности финансијских
институција“ чиме је стекла звање доктора наука – економске науке.
Од октобра 2008. године запослена је на Економском факултету Универзитета у Нишу.
Прошавши кроз сва сарадничка звања, 2016. године изабрана је за доцента за ужу научну
област Финансије, банкарство и осигурање. Тренутно изводи наставу на основним (предмети:
Банкарски менаџмент, Финансијски систем и финансијске институције и Финансијска
тржишта), мастер (предмет: Банкарство) и докторским академским студијама (предмет:
Глобално банкарство) на Економском факултету у Нишу.
Током досадашњег рада на Економском факултету Универзитета у Нишу била је
учесник бројних тела факултета, али и шире заједнице. Ваннаставне студентске активности
подржала је писањем препорука студентима ради конкурисања за бројне стипендије и послове.
У досадашњој академској каријери под њеним менторством успешно је одбрањена једна
дисертација, девет мастер радова и четрдесет пет дипломских радова. Била је члан у једној
комисији за оцену и одбрану докторске дисертације, двадесет и четири комисија за одбрану
мастер радова, и више десетина комисија за одбрану дипломских радова. Такође, била је члан
Комисије за оцену приступног предавања за избор у звање доцент на Економском факултету у
Нишу, кандидата др Јелене Радојичић. До сада је више пута била рецензент за публикације чији
су издавачи Економски факултет и Универзитет у Нишу, али и друге научно-истраживачке
институције.
У току свог научно-истраживачког рада учествовала је у реализацији домаћих
пројеката, финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, као и Економског факултета Универзитета у Нишу. Била је учесник бројних
конференција, како домаћих, тако и међународних. До сада је публиковала 40 научних радова и
једну коауторску монографију под називом Изазови интеранционализације банкарства –
стабилност, ефикасност и регулација. Члан је Научног друштва економиста Србије. Поседује
информатичке вештине у области рада у пакетима MS Office, SPSS, SQL и Интернет. Одлично
познаје енглески, а служи се и немачким језиком.
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2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ
2.1. Преглед резултата научно-истраживачке активности
Укупне резултате научно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње др Мирјане
Јемовић чине:
− мастер рад,
− докторска дисертација,
− једна монографија националног значаја (коауторска),
− 40 научних и стручних радова (19 радова објављених од избора у звање доцент и 21
рад пре избора), који су саопштени на научним скуповима и публиковани у
одговарајућим зборницима радова, часописима и монографијама.
Укупни публиковани резултати научно-истраживачке активности кандидаткиње
разврстани су у групу резултата који су остварени пре избора у звање доцент (период од 2008.
до 2016. године), и у групу резултата који су остварени након избора у звање доцент (период од
2017. до 2021. године). Сви радови су категорисани ознаком М, у складу са актуелним
Правилником
о
поступку,
начину
вредновања
и
квалитативном
исказивању
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 24/2016 и 21/2017).
Преглед резултата научно-истраживачког рада остварених у периоду
пре избора у звање доцент (2008-2016. године)
Назив групе резултата
Јавно брањен рад
1. Јемовић, М. (2016). Унапређење система за очување стабилности
финансијских институција. Докторска дисертација
2. Јемовић, М. (2010). Функција последњег уточишта банака: сукоб теорије
и праксе. Мастер рад.
Радови објављени у научним часописима међународног значаја
3. Milenković-Kerković, T., Jemović, M. (2013). The Specific legal nature of the
transaction in islamic banking law. European Research Studies, 16 (1): 29-40,
http://www.ersj.eu/repec/ers/papers/13_1_p3.pdf
Радови објављени у научним часописима националног значаја
4. Jemović, M., Marinković, S. (2016). Тhe role of monetary and macroprudential
policies in pursuit of financial stability. Facta Universitatis Series: Economics and
Organization,
13
(2):
131-143,
UDC
338.23:336.74,
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/1774/1265.
5. Јемовић, М., Крстић, Б. (2015). Компаративна анализа политике
финансијске стабилности Народне банке Србије и Европске централне банке.
Економске теме, 53(2): 147-165, ISSN 0353-8648
6. Krstić, B., Jemović, M. (2015). The Imperative of improving the financial
regulatory framework under crisis conditions – A contradictio in adjecto of the
neoliberal paradigm. Facta Universitatis Series: Economics and Organization, 12
(1): 1-14, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/944/710.
7. Krstić, B., Jemović, M., Radojičić, J. (2013). Mortgage market, speculative
bubbles and the global financial crisis. Ekonomske teme, 51 (4): 657-670, ISSN
0353-8648
8. Крстић, Б., Маринковић, С., Јемовић, М. (2010). Актуелне контраверзе о
надлежностима централне банке у односу на њене традиционалне функције.
Економске теме, 4: 481-498. ISSN 0353-8648
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9. Krstić, B., Jemović, M. (2010). Crisis concept of the central bank functions
optimization. Facta Universitatis Series: Economics and Organizations, 7(3): 279290, ISSN 0354-4699
10. Krstić, B., Jemović, M. (2009) „The Impact of Global Financial Crisis on
Changing the Central Bank Role in the Market Positioning of Financial
Institutions“, Facta Universitatis Series: Economics and Organizations, 6 (3): 221236. ISSN 0354-4699
Монографије, поглавља у монографијама, тематски зборници међународног
значаја
11. Jemović, M., Krstić, B. (2015). Collateral policy of the central bank in times of
crisis. In Marinković, S. & Krstić, B. (Eds.), Financial markets and the real
economy: some reflections on the recent financial crisis (pp. 79-86). Faculty of
economics, University of Niš, ISBN: 978-86-6139-097-5
12. Marinković, S., Jemović, M. (2011). NBS as a lender of last resort: Theory and
empirical evidence reconcidered. In Babić, V. (Ed.), Contemporary Issues in
Economics, Business and Management (pp. 49-62). Faculty of Economics,
University of Kragujevac, ISBN 978-86-6091-018-1
Монографије, поглавља у монографијама, тематски зборници националног
значаја
13. Маринковић, С., Јемовић, М. (2016). Банкарска унија као решење за
фискалну одрживост Европске уније. У Конкурентност и одрживи развој
привреде Републике Србије (стр. 205-223), Економски факултет, Универзитет у
Нишу, ISBN: 978-86-6139-125-5
14. Крстић, Б., Јемовић, М. (2016). Улога међународних финансијских
институција у очувању глобалне финансијске стабилности. У Антикризне
политике и посткризни процеси: изазови економске науке (стр. 197-215),
Економски факултет, Универзитет у Нишу, ISBN: 978-86-6139-114-9
15. Крстић, Б., Јемовић, М. (2015). Анализа развојних тенденција у
савременом банкарству у контексту глобалне финансијске кризе. У
Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке (стр.
27-44), Економски факултет, Универзитет у Нишу, ISBN: 978-86-6139-095-1
16. Маринковић, С., Јемовић, М. (2013). Регулаторни приступ очувању
стабилности сектора финансијских услуга. У Антикризне политике и
посткризни процеси: Изазови економске науке, Економски факултет, Ниш,
стр. 355-376, ISBN: 978-86-6139-086-9
17. Крстић, Б., Јемовић, М. (2012). Промене у концептуалном оквиру мера
перформанси банке у условима финансијске кризе. У Наука и светска
економска криза, Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 161-169,
ISBN 978-86-6139-055-5
18. Крстић, Б., Јемовић, М. (2011). Олигополистичка структура банкарског
сектора Србије, У Наука и светска економска криза, Економски факултет,
Универзитет у Нишу, стр. 177-184, ISBN 978-86-6139-042-5
19. Маринковић, С., Јемовић, М. (2011). Функција последњег уточишта и
валутна супституција: проблеми и решења. Унапређење конкурентности
јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских
интеграција Србије, Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 115-134,
ISBN 978-86-6139-033-3
Радови објављени у зборницима међународних и домаћих научних скупова
20. Маринковић, С., Голубовић, Н., Јемовић, М. (2016). Колективни
инвестициони модалитети у Србији – анализа кључних трендова развоја. У 21
Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне
Европе (стр. 455-466), Економски факултет, Универзитет у Нишу, ISBN: 97886-6139-122-4
21. Jemović, M., Krstić, B. (2014). Crisis concept of collateral policy of the central
bank in times of crisis. In International Scientific Conference “The financial and
real economy: toward sustainable growth”, University of Niš, Faculty of
Economics, pp. 53-64, ISBN: 978-86-6139-096-8
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22. Krstić, B., Jemović, M., Radojičić, J. (2013). Securitization of loans as a
mechanism for the formation of speculative bubbles and launching financial crisis
of global proportions. In October Conference “The global economic crisis and the
future of European integration“, University of Niš, Faculty of Economics , pp. 8390, ISBN: 978-86-6139-085-2
23. Крстић, Б., Радојичић, Ј., Јемовић, М. (2013). Утицај промене власничке
структуре банкарског сектора Србије на регионални развој. у 18 Научни скуп
Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе,
Економски факултет, Ниш, стр. 41-54, ISBN 978-86-6139-067-8
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Преглед резултата научно-истраживачког рада остварених у периоду
након избора у звање доцент (2017-2021. године)
Ознака
Вредност
Назив групе резултата
групе
резултата
резултата
Радови објављени у научним часописима међународног значаја
1. Jemović, М., Marinković, S. (2021). Determinants of financial crises—An
early warning system based on panel logit regression. International Journal of
Finance & Economics, 26 (1): 103–117. https://doi.org/10.1002/ijfe.1779. 5Y IF
2.813 (2020); Business, Finance, SSCI
2. Jemović, M., Krstić, B. (2017). The Impact of Crisis Trends in Banking on
Expanding
Financial
Safety
Net.
Teme
41(4):
899-916.
https://doi.org/10.22190/TEME1704899J.
Радови објављени у научним часописима националног значаја
3. Ristić, K., Jemović, M. (2021) Analysis of non-performing loans’
determinants in the banking sector of the Republic of Serbia, Ekonomske teme
59(1): 133-151, DOI 10.2478/ethemes-2021-0008, UDC 33(497.11).
4. Jemović, M., Đorđević, M., Radojičić, J. (2019). The Role of Audit and Credit
Rating Agencies in the Assesment of Company Creditworthiness with Special
Focus
on
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Квантитативна анализа резултата научно-истраживачке активности
кандидаткиње др Мирјане Јемовић, по категоријама и укупно
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2.2. Квалитативна анализа одабраних резултата научно-истраживачког рада
кандидаткиње који су публиковани након избора у звање доцент
Имајући у виду да су резултати научно-истраживачког рада кандидаткиње који су
публиковани у периоду пре избора у звање доцент били предмет анализе Извештаја за њен
избор у то звање, у наставку је дата анализа одабраних резултата који су остварени у периоду
од 2017. до 2021. године, односно након избора у звање доцент.
1. Према обиму, појединачном доприносу аутора коауторска монографија аутора др
Срђана Маринковића, др Мирјане Јемовић и др Јелене Радојичић, под називом Изазови
интернационализације банкарства – стабилност, ефикасност и регулација (ред. бр. 8), у
складу је са стандардима који су за монографију националног значаја дефинисани
Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача. Структура рада је коректно обликована и груписана у
девет целина са укупним обимом од 296 страница. Сваки аутор је писац три тематске целине у
обиму већем од 80 страница чиме су испуњени услови о минималном обиму по аутору.
Ова монографија је инспирисана утицајима све веће интернационализације финансијске
сфере на одређена, необично важна подручја, као што су стабилност и ефикасност
финансијских организација, кроз које се изражава посебан друштвени значај области
финансијског посредовања, а укључује и одговор на ове изазове из сфере финансијске
регулације. Текст монографије је подељен у девет тематски заокружених целина. Први део
монографије под називом Интернационализација банкарства усмерен је на основне облике и
организационе форме мултинационалног банкарства и истраживање мотива страних директних
инвестиција у сфери банкарских услуга. Предмет анализе другог дела монографије, који носи
назив Теорије банкарских криза, чини типологија и различити аспекти банкарских криза
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(појавни облици и утицај на реална економска кретања, каузологија, индикатори, просторно и
временско одређење). Трећа целина носи назив Финансијска стабилност као циљ регулатора.
Саржину овог дела рукописа чини концепт финансијске стабилности, политике и инструменти
за њено постизање као и алтернативни приступи њеног „мерења“. Механизми управљања
банкарским кризама предмет су четвртог дела моногрфије где је посебна пажња усмерена на
функцију последњег уточишта, осигурање депозита и политику реструктурирања и затварања
банака. Пети део монографије под називом Изазови интернационализације банкарства за
регулаторе фоксуран је на проблем координације и институционализације наднационалне
супервизије. У шестом делу под називом Ефикасност и географска диверзификација у
банкарству изложен је теоријско-методолошки приступ концепту ефикасности и
диверзификације у банкарству. Седми део монографије под називом Величина и сложеност
мултинационалних банака бави се пословним моделима мултинационалних банака (географска
присутност, активности, организационе форме) уз сагледавање њихових карактеристика и
промена у контексту финансијске стабилности. Део који носи назив Регулација великих и
сложених мултинационалних банака указује на изазов који сувише велике банке представљају
за регулаторе, а посебно оне које имају системски значај на глобалном нивоу. Девети део носи
назив Исламско банкарство. У овом делу монографије објашњени су основни концепти и
принципи исламског банкарства, приказани су исламски финансијски аранжмани и
представљено је исламско банкарство у пракси.
Предмет анализе у овом Извештају су треће, четврто и пето поглавље монографије
(стр. 67-168), која представљају ауторски допринос др Мирјане Јемовић овој коауторској
монографији. Дуго се као експлицитни циљ регулатора постављала ценовна стабилност, док је
финансијска стабилност имала статус подразумеваног циља. Учесталост банкарских криза
након 1980-их, од којих су поједине имале системске размере, утицала је на проширење
мандата централне банке и на очување финансијске стабилности. У том контектсту, аутор
издваја два приступа за дефинисање финансијске стабилности: ужи, који финансијску
стабилност везује за одсуство кризе и шири, који прати ризике који могу, али не морају да
наруше финансијску стабилност. Шири приступ сматра се аналитички вреднијим, имајући у
виду да садржи механизме за спречавање ситуација у којима је нарушавање финансијске
стабилности извесно. У овом делу аутор наглашава различите приступе за мерење финансијске
стабилности. Међу њима, посебно издваја макропруденцијалне анализе које се ослањају на
систем праћења кључних индикатора пословања банака и других значајних финансијских
институција, као и стрес тестове којима се тестира отпорност појединачних финансијских
институција и финансијског система на шокове. У групи савремених приступа, аутор обрађује
агрегатни индикатор финансијске стабилности, као и вишедимензионални визуелни приказ
утицаја ризика и услова на финансијску стабилност у виду мапе.
У четвртом поглављу монографије, аутор је пажњу усмерио на различите политике за
постизање и очување финансијске стабилности. Иако је овде реч о макропруденцијалном
мандату, аутор посебно наглашава да очување финансијске стабилности не може бити
искључива одговорност пруденцијалне политике. Наиме, реч је о комплексном регулаторном
циљу на који, осим пруденцијалне, утичу и остале јавне политике, пре свега монетарна и
фискална политика. Не спорећи значај макропруденцијалне политике, аутор истиче значај
бројних механизама за управљање банкарским кризама, попут функције последњег уточишта,
осигурања депозита и процедура којима се регулише поступак реструктурирања и затварања
банака. Ефикасно деловање централне банке, у улози последњег уточишта банака, подразумева
одобравање кредита за ликвидност искључиво солвентним банкама. Иако је реч о компоненти
која за разлику од осталих нема елементе обавезности, њен значај је примаран у условима
финансијских поремећаја и опште нестабилности на финансијском тржишту. Осигурање
депозита и кредибилна политика изласка банака из система делују у правцу смањења
негативних последица које прате затварање одређене банке, посебно оне која је „системски
значајна“. У том циљу, присутни су регулаторни напори за увођење посебних правила за
реструктурирање банака. Операционализација наведених механизама током системских
банкарских криза често подразумева одступање од ортодоксних принципа на којима се иначе
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заснивају, а на крају, често има за исход финансирање банкарских криза из јавних извора.
Непостојање одговорности ентитета који уживају систем заштите од стране државе и њених
агенција за своје пословне неуспехе, определила је аутора да у овом делу монографије укаже и
на механизме који могу деловати у правцу јачања тржишне дисциплине регулисаних ентитета.
Прогресивно ширење међународног банкарства и појачана консолидација у
најразвијенијим банкарским системима довели су до настанка сложених финансијских
организација, које поред банака укључују и бројне небанкарске финансијске институције.
Пропадање неке велике банке или нестабилност на неком важном финансијском тржишту
повећали су вероватноћу панрегионалне и глобалне нестабилности. Имајући у виду да
регулатори не могу да утичу на то како ће ови шокови утицати на финансијску стабилност, они
врло често не покушавају да ублаже глобални системски ризик, већ иступају са јасним
регулаторним преференцијама у оквиру националне економије. Тиме је раст међународне
активности банака наметнуо бројне изазове регулаторима. Ови изазови имају своју још
комплекснију димензију када се посматрају на нивоу ЕУ, имајући у виду висок степен
финансијске интеграције држава чланица. С тим у вези, у овом делу монографије изложене су
активности на пољу успостављања заједничког оквира за управљање банкарским кризама и
хармонизовање правила на којима се заснива пословање банака. На међународном плану, услед
нехомогености држава, таква решења нису извесна. Инсистира се на строжијој регулацији
мултинационалних банака, унапређењу сарадње надлежних регулаторних тела у оквиру
успостављених група за системски значајне финансијске институције, као и јачању улоге
међународних финансијских институција, а посебно Одбора за финансијску стабилност.
Притом, аутор посебно наглашава да регулација постаје све више глобално координирана, при
чему се бројним међународним организацијама (ММФ, БИС, Светска банка, сличне
организације са регионалним фокусом) и неформалним мултилатералним организацијама (Г8,
Г20, клубови поверилаца), придружују нове организације, форуми и иницијативе на глобалном
или регионалном нивоу.
2. У раду под називом Determinants of financial crises—An early warning system based
on panel logit regression (ред. бр. 1) презентовани су резултати истраживања детерминанти
финансијских криза. Упркос чињеници да различите врсте финансијских криза могу бити
узроковане заједничким детерминантама, у раду је фокус дат на финансијске кризе које нужно
имају обележја системске банкарске кризе. Анализом је обухваћено шездесет четири
системских банкарских криза које су се догодиле у периоду од 1977. до 2013. године.
Коришћене су две различите процедуре засноване на панел логит регресији: статички и
динамички модел, при чему је тестирано 15 кључних макроекономских, макрофинансијских и
институционалних варијабли чврстине финансијског система. Динамички модел раног
упозорења са дискретним избором (бинарни) јасно је надмашио перформансе статичког модела.
Скуп значајних индикатора банкарских криза променио се у односу на резултате статичког
модела. Као најважнији предиктор кризе у моделу са бољим перформансама издвојио се систем
осигурања депозита, затим следе девизне резерве, однос монетарног агрегата М2 према
девизним резервама, мултипликатор М2, депозити банака и показатељ резерви банака.
Статистичка значајност заостале варијабле потврдила је неопходност узимања у обзир ефекта
постојаности кризе.
3. Након опсежнијих финансијских либерализација које су обележиле последње
деценије прошлог века уследиле су бројне измене у сектору финансијских услуга. Растућа
хомогенизација активности и све мање уочљива разлика међу финансијским институцијама
утицала је на регулаторни оквир за очување стабилности финансијских институција. Утицај
савремених и кризних трендова на потребу проширења тзв. „инфраструктуре сигурности“ која
је примарно штитила искључиво банке предмет су анализе у раду под називом The impact of
crisis trends in banking on expanding financial safety net (ред. бр. 2). Очување финансијске
стабилности захтева постојање тзв. инфраструктуре сигурности (financial safety net), која
укључује бројна правила, механизме и институције. Традиционално, ова инфраструктура
покривала је искључиво банке, како због њихове доминантне позиције на тржишту
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финансијских услуга, тако и због природе њиховог пословања. Пратећи животни циклус
банака, као основне компоненте инфраструктуре сигурности издвојиле су се: систем регулације
и супервизије, функција последњег уточишта (lender of last resort), осигурање депозита и
правила којима се руководи интервенција или излазак банака из система. Проширење
инфраструктуре сигурности како би она одговорила измењеној структури финансијског
система, као и условима кризе, иако у функцији обезбеђења финансијске стабилности, смањило
је опрезност банака, депонената, а и самих регулаторних органа, и тиме учинило систем
рањивијим. С обзиром да „ширење“ мреже сигурности стимулише ризичније понашање
институција покривених осигурањем, у раду су дати предлози за управљање овим проблемом,
како би се његове размере свеле на најмању могућу меру. Имајући у виду специфичност
компоненти инфраструктуре сигурности, у раду је дат предлог механизама за дестимулисање
хазардног понашања у сваком од подсистема мреже сигурности.
4. Предмет истраживања и анализе у раду под називом Analysis of non-performing
loans’ determinants in the banking sector of the Republic of Serbia (ред. бр. 3) су детерминанте
које утичу на раст неперформансних кредита у банкарском сектору Републике Србије. Након
финансијске дерегулације која је обележила последње две деценије 20. века банке су изгубиле
монополску позицију и суочиле се са бројним конкурентима на тржишту финансијских услуга.
Борећи се за свој тржишни удео, банке су почеле да одобравају кредите по релаксираним
кредитним условима. Оваква њихова политика резултирала је порастом удела проблематичних,
односно неперформансних кредита (НПЛ) и у коначном утицала на повећање кредитног ризика
у банкарском сектору. Удео неперформансних кредита у укупним кредитним пласманима
указује на квалитет банкарске активе, а тиме и стабилност банкарског сектора. Из тих разлога,
у раду је посебна пажња усмерена на анализу њиховог стања и кретања у банкарском сектору
Републике Србије у периоду од 2010-2019. године, као и идентификовање детерминанти које су
значајно утицале на размере кредитног ризика. За потребе истраживања коришћен је векторски
ауторегресиони модел (ВАР), а резултати су потврдили да бруто-домаћи производ, инфлација,
незапосленост, стопа приноса на укупну активу (РОА), оперативна ефикасност, стопа
адекватности капитала и диверзификација прихода утичу на НПЛ. Анализа је показала да је
ниво проблематичних кредита условљен дејством бројних фактора, како макроекономских,
тако и оних који су специфични за банкарско пословање, а које регулаторни органи морају
имати у виду при оцени кредитног ризика са којим се суочава банкарски сектор.
5. У раду под називом The role of audit and credit rating agencies in the assesment of
company creditworthiness with special focus on banks (ред. бр. 4) анализирана је улога ревизије и
рејтинг агенција у оцени бонитета банака у условима глобалне финансијске кризе из 2007.
године. Рејтинг агенције и ревизија имају значајну одговорност при оцени бонитета компанија
и давању мишљења по питању способности клијента да настави своје пословање у будућем
периоду, најчешће наредној пословној години. Одговорност је утолико већа када су у питању
банке и њихов бонитет. Финансијска криза из 2007. године и банкротство бројних банака и
других финансијских институција наметнули су потребу тражења одговорности за “закаснелу”
реакцију регулаторних органа и значајне фискалне последице кризе. У раду је дат приказ
ефикасности рада рејтинг агенција и екстерне ревизије у оцени бонитета компанија и банака.
Однос између агенција за кредитни рејтинг и ревизије био је посебно изражен током недавне
финансијске кризе, током које су ревизори иступили са конзервативнијим приступом него што
је то био случај са рејтинг агенцијама. Фокус ревизора и рејтинг агенција на бонитет предузећа
ствара простор за њихову сарадњу, што би ревизорском мишљењу дало већу поузданост и већу
моћ предвиђања. Интегрисање рејтинга у систем ревизије имало би за исход објективну
процену кредитне способности компанија, посебно оних које се приближавају банкроту. У том
смислу, посебан допринос рада је у разматрању активности и мера за њихову координирану и
заједничку акцију у спречавању будућих кризних догађаја.
6. Утицај глобалне финансијске кризе на спровођење монетарне политике, у
контексту примене нестандардних мера Европске централне банке и Федералних резерви
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анализиран је у раду под називом Non-standard measures of the monetary policy – Mechanism for
overcoming problems in the implementation of the neoliberal concept of monetary policy during a
financial crisis (ред. бр. 5). Након вишеструког смањења референтне каматне стопе и достизања
њеног нултог нивоа у појединим земљама током глобалне финансијске кризе из 2007. године,
централне банке развијених земаља су приступиле нестандардним мерама монетарне политике.
Овде није реч о увођењу нових инструмената монетарне политике, већ о извесној
релативизацији у оквиру стандардних инструмената, у погледу рока аранжмана, колатералне
политике и корисника аранжмана. Постављајући питање утицаја примене нестандардних мера
централних банака на релативизацију концепта неолибералне монетарне политике у условима
кризе, у раду је посебно наглашено да је реч о прилично осетљивом питању имајући у виду
чињеницу да су неолиберални концепт заговарале најразвијеније земље, а да су управо њихове
централне банке у највећој мери користиле нестандардне инструменте монетарне политике.
7. У раду под називом Predictors of banking crises: A signal extraction model (ред. бр.
6) анализирани су узроци банкарских криза идентификованих у периоду након 1977. године. У
поменутом периоду идентификовано је 147 банкарских криза, класификованих према
критеријумима Laeven & Valencia (2012). Имајући у виду ниво економског и институционалног
развоја земаља у којима су кризе забележене, представљени су модели предвиђања за развијене,
земље у развоју и економије у транзицији. У раду је примењена сигнална метода, којом је
оцењена прогностичка снага појединачних индикатора, а потом су индикатори рангирани
према њиховој поузданости. Избор индикатора - предиктора заснован је на теорији о
системским финансијским поремећајима и великом броју емпиријских студија. Сигналном
методом анализирано је понашање петнаест независних варијабли у периоду од 24 месеца (12
месеци пре и након избијања кризе), а потом је помоћу матрице оцењена њихова прогностичка
вредност. Анализа је показала да су се као заједнички индикатори банкарских криза
забележених у периоду 1977-2011. године издвојили следећи индикатори: увоз, обим
производње, однос М2 и резерви, однос резерви и активе банака, реална каматна стопа, девизне
резерве, М2 мултипликатор и однос буџетског дефицита и БДП. За цео узорак, неке варијабле
су предвиделе велику већину криза, нпр. однос фискалног дефицита и БДП-а, мултипликатор
М2 и реална каматна стопа. Међутим, у погледу удела тачних сигнала у укупном броју, они
заостају за неким другим променљивама (осигурање депозита, увоз). Дезагрегација укупног
узорка дала је мање-више исту листу поузданих показатеља, док је ранг поузданости
индикатора на крају временског хоризонта промењен. Ипак, када је иста процедура вођена за
развијене земље, земље у развоју и земље у транзицији, одвојено, већина предиктора показала
је повећану поузданост, чиме је оправдан приступ груписања кризних епизода на основу
њихове сличности (хомогености земаља).
8. Предмет истраживања и анализе у раду под називом Међународно банкарство:
Изазов за регулаторе земље пласмана капитала (ред. бр. 7) анализирани су изазови који су
пред регулаторе стављени са опсежнијим финансијским либерализацијама након 80-их година
прошлог века, а посебно са укидањем ограничења у погледу дозвољених активности и подручја
деловања банака. Упркос неспорним предностима које је улазак страних банака донео
банкарским секторима земље пласмана капитала (земља домаћин), а које се у највећој мери
огледају у повећању конкурентности и ефикасности банкарског сектора, исти је знатно отежао
задатак регулатора у очувању финансијске стабилности. Овај утицај постао је израженији са
недавном финансијском кризом. Интензиван процес глобализације и хомогенизације у
финансијској индустрији довео је до повећане зависности националних банкарских система и
израженијих осцилација у кредитној активности. Непостојање међународно прихваћене
регулативе отежало је брзу и рану интервенцију и довело до значајних системских проблема
током недавне финансијске кризе. С обзиром да интернационализација банкарских активности
није била праћена и интернационализацијом регулативе, у раду је посебно наглашена потреба
координације интереса и регулаторних напора земаља пласмана капитала и земаља порекла
капитала. Финансијска и дужничка криза у земљама еврозоне јасно је показала да је у земљама
које користе заједничку валуту потребно јединствено уредити и правила којима се регулише
пословање банака. У том правцу, систем кооперације супервизора и регулатора, базиран на
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узајамном признавању легислативе и одлука управних органа, допуњен је напорима за
стварање банкарске уније. До сада је остварена централизација супервизије и политике
реструктурирања банака, а у току су регулаторни напори за успостављање европске шеме
осигурања депозита. Имајући у виду да регулатор земље пласмана капитала нема довољно
информација о утицају кредитирања матичне банкарске групе на зависно друштво, у
комуникацији са ЕЦБ након приступања банкарској унији може се отклонити проблем
недостатка информација. Међутим, таква могућност не постоји за земље које нису чланице ЕУ,
какав је између осталог случај и са Републиком Србијом.
9. У раду под називом Утицај дигитализације на структуру и стабилност
финансијског система (ред. бр. 9) анализирани су различити аспекти утицаја дигитализације
на пословање банака, а посебно утицај на њихову тржишну позицију. Узроковано овим
процесом, банке су добиле нове конкуренте, који притом не долазе из финансијског сектора, а
чији утицај свакако обликује будућу структуру финансијског система. Осим импликација на
конкурентност, у раду су сагледане и импликације на финансијску стабилности. Како се
системски ризик по овом основу може јавити услед изложености банака и технолошких
компанија заједничком шоку, или по основу њихове повезаности у ланцу пружања банкарских
услуга, напори регулаторних органа у контексту управљања системским ризиком усмерени су
на обе ове димензије. Продор технолошких компанија у финансијску, а посебно банкарску
делатност се мора пажљиво пратити са становишта потенцијалних ризика који произилазе из
њихове величине, међусобне повезаности и улоге у пружању системски важне инфраструктуре.
Системски значајну повезаност између традиционалних банака мења системски значајна
сложена ИТ инфраструктура у чијем центру су нерегулисани финансијски посредници.
Посебно се истиче значајан потенцијал брзог раста великих технолошких компанија (бигтек)
што ствара потребу да органи регулације и супервизије буду у току са њиховим развојем и
прате њихов утицај на системски ризик. У раду је посебно наглашено да су реакције
регулатораних органа на експанзију финтек компанија различите, као и да је услед
фрагментираности и неуједначености постојећих прописа којима се регулише ова област,
потребна сарадња регулаторних и наздорних органа на међународном нивоу.
10. Сагледавање бројних факора који опредељују однос конкурентности и стабилности
банкарског сектора предмет је анализе у раду под називом Конкурентност версус
стабилност банкарског сектора у контексту глобалне финансијске кризе (ред. бр. 12). Иако
је појачана конкуренција на тржишту банкарских услуга допринела већој ефикасности
банкарског сектора, поставило се питање утицаја на његову стабилност. Имајући у виду да већи
степен конкуренције у банкарској индустрији води и већој ефикасности банкарског сектора,
тако једнозначан закључак не може се дати када је реч о утицају конкурентности на стабилност
банкарског сектора. Досадашњи теоријски приступи истичу позитиван или негативан утицај
конкурентности на стабилност банкарског сектора. Преовладавање једног или другог утицаја
условљено је бројним факторима: ниво финансијског левериџа, начин финансирања банке,
специфичност регулаторног оквира за очување финансијске стабилности. Утицај
конкурентности на стабилност банкарског сектора посебно је контроверзан када је у питању
систем осигурања депозита. Иако уведен да заштити мале депозитне улоге и спречи банкарске
јурише, систем осигурања депозита охрабрује банке на хазардно понашање. Утицај
конкурентности на стабилност банкарског сектора опредељен је и политиком реструктурирања
и изласка банака из система, посебно када је у питању системски значајна финансијска
институција. Међу побројаним факторима, адекватно постављен регулаторни оквир за очување
финансијске стабилности издвојио се као опредељујући фактор позитивног утицаја
конкуренције на стабилност банкарског сектора.
11. У раду под називом Central Banks Response to the Crisis Caused by the COVID-19
Pandemic (ред. бр. 13) анализиранe су мере монетарних и фискалних власти донете у циљу
ублажавања негативних последица кризе изазване пандемијом вируса COVID-19. Услед претње
да непосредна здравствена криза доведе до глобалне економске кризе, потребан је био
правовремени и координирани одговор националних политика. Владе земаља чланица ЕУ
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започеле су са применом фискалних мера за ублажавање негативних економских последица
здравствене кризе. Централне банке погођених земаља су у сарадњи са пословним банкама кроз
смањење каматних стопа и повећање динарске и девизне ликвидности пружиле подршку
приведи и грађанима. Имајући у виду да су банке у том процесу пружиле значајну подршку,
поставило се питање утицаја кризе на стабилност банкарског и укупног финансијског система.
У раду је посебно наглашено да регулаторни и надзорни органи морају оставити довољно
времена банкама да врате своје капиталне и резерве ликвидности на нивое пре кризе, како би у
случају евентуалне финансијске кризе банкарски сектор остао отпоран. Поред тога, централне
банке морају бити обазриве у даљем предузимању активности, имајући у виду да су кроз
програм откупа активе значајно увећале своје билансе. У коначном, истакнута је потреба
подстицања економске активности, потрошње и инвестиција.
12. Промене власничке структуре банкарских система држава Централне, Источне и
Југоисточне Европе предмет су анализе у раду под називом Политичко-економске
импликације власничке структуре банкарског сектора земаља Централне, Југоисточне и
Источне Европе (ред. бр. 15). Власничка структура земаља укључених у анализу, уз извесне
разлике, показује доста сличности, посебно у погледу присуства одређених банкарских група.
Када би анализу задржали на нивоу појединачних држава, закључили би да неколико
међународних банкарских група у готово свакој држави контролише више од половине
активности у банкарском сектору. Међутим, то би и даље значило да држава домаћин има
одређен утицај на понашање банака. Посматрано на нивоу овог региона, осам банкарских група
контролише преко половине активе банкарског сектора, што указује да се из свега неколико
центара доноси одлука о избору локалног тржишта, нивоу и условима активности, док се за
исту ту активност (тзв. степен изложености) надмеће четрнаест држава региона. Ово значајно
мења преговарачку позицију банкарских група и држава домаћина. У раду је посебно
наглашено да доминантан значај матичног тржишта за ове банке, као и економска снага
банкарских група, доводе у питање могућност држава да без заједничког организованог наступа
према банкама могу да наметну своје интересе када нису у складу са интересима међународних
банкарских група.
13. У раду под називом Дигитално банкарство у Србији: степен развијености и
изазови (ред. бр. 19) анализиран је утицај савремене технологије на банкарско пословање, уз
посебан осврт на банкарски сектор у Републици Србији. Промене у захтевима и очекивањима
клијената у правцу све веће заинтересованости за коришћење електронског и мобилног
банкарства допринели су дигитализацији банкарског пословања. Додатан изазов за банке је и
појава нових конкурената на тржишту финансијских услуга из „дигиталног света“. Реч је о тзв.
Финансијско-технолошким компанијама (fintech), које су показале посебан интерес за поједине
сегменте банкарских услуга, посебно услуга платног промета и кредитне послове. С тим у вези,
оцена дигиталне трансформације банака посматрана је управо у односу на нове конкуренте на
тржишту финансијских услуга. Поред тога, у раду су сагледане могуће импликације ових
промена на финансијску стабилност, као и напори усмерени ка регулисању нових конкурената.
Када је у питању банкарски сектор Србије, анализа је показала да банкарски сектор и банке
појединачно имају задовољавајућу солвентност и ликвидност. С друге стране, како
профитабилност домаћих банака није задовољавајћа, у дигиталној трансформацији банака види
се потенцијал за даљи раст. Иако већина банака прати и примењује нова дигитална решења, то
за сада није обележје читавог сектора. С тим у вези, у раду је посебно наглашено да у наредном
периоду посебну пажњу треба усмерити на стварање повољног регулаторног амбијента који ће
осигурати стабилност банака и заштиту интереса клијената.
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2.3 Цитираност радова у литератури
У наставку је дат преглед резултата претраге цитираности радова аутора др Мирјане
Јемовић (хетероцитати) који су добијени путем сервиса Google Scholar:
1. Jemović, М., Marinković, S. (2021). Determinants of financial crises—An early warning system
based on panel logit regression. International Journal of Finance & Economics, 26 (1): 103–117.
https://doi.org/10.1002/ijfe.1779. 5Y IF 2.813 (2020); Business, Finance, SSCI. (M22). Цитиран
у:
• Hamdaoui, M., Ayouni, S. E., & Maktouf, S. (2021). Capital account liberalization, political
stability, and economic growth. Journal of the Knowledge Economy, 1-50
• Hazaa, Y. M. H., Almaqtari, F. A., & Al-Swidi, A. (2021). Factors influencing crisis
management: A systematic review and synthesis for future research. Cogent Business &
Management, 8(1), 1878979.
• Wang, X., Yu, D., Zhang, F., & Li, X. (2021). Research on the control system and risk
management based on internet big data and cloud computing. Journal of Physics: Conference
Series, 1952 (4). IOP Publishing.
2. Jemović, M., Đorđević, M., Radojičić, J. (2019). The role of audit and credit rating agencies in the
assesment of company creditworthiness with special focus on banks. Facta Universitatis:
Economics and Organization, 16 (1): 89-101. Цитиран у:
• Đorđević, M., & Đukić, T. (2021). Auditor’s responsibility in assessing going concern
assumption affected by COVID-19. Economic Themes, 59(1), 77-93.
3. Јемовић, М. (2016) Унапређење система за очување стабилности финансијских
институција, докторска дисертација, Економски факултет у Нишу. Цитиран у:

• Ristić, K., & Živković, A. (2020). Assessment of the European banking regulatory framework
in light of its significance for the Republic of Serbia. Bankarstvo, 49(3), 77-101.

• Antić, J. (2020). Legal aspects of problem loans in Serbia: The issue of liability. Civitas, 10(1),
194-203.
• Antić, J. (2020). Pravni aspekti problematičnih kredita u Republici Srbiji: Pitanje odgovornosti.
Civitas, 10(01), 194-202.
4. Јемовић, М., Крстић, Б. (2015). Компаративна анализа политике финансијске стабилности
Народне банке Србије и Европске централне банке. Економске теме, 53(2): 147-165.
Цитиран у:
• Ristić, K., & Živković, A. (2020). Assessment of the European banking regulatory framework
in light of its significance for the Republic of Serbia. Bankarstvo, 49(3), 77-101.
• Ristić, K., & Živković, A. (2020). Ocena evropskog bankarskog regulatornog okvira sa osvrtom
na značaj za Republiku Srbiju. Bankarstvo Magazine, 3.
• Rakić, S. (2017). Ispitivanje uticaja društveno odgovornog poslovanja na profitabilnost banaka
u Evropskoj uniji. Универзитет Едуконс.
• Kosanović, N., Božović, A., & Kosanović, N. Na putu konvergencije: cenovna stabilnost i
stabilnost deviznog kursa – primer Srbije. Evropska unija i evropske integracije.
• Ivanović, O. M., & Rakić, M. S. Ispitivanje uticaja društveno odgovornog poslovanja na
profitabilnost banaka u Evropskoj uniji.
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5. Krstić, B., Jemović, M., Radojičić, J. (2013). Mortgage market, speculative bubbles and the global
financial crisis. Ekonomske teme, 51 (4): 657-670. Цитиран у:
• Washington, T. L. (2017). Strategies to reduce subprime mortgage default rates. Doctoral
dissertation, Walden University.
• Washington, T. L. (2020). Reducing mortgage default rates: Suggested strategijes. International
Journal of Business & Public Administration, 17(2).
6. Marinković, S., Jemović, M. (2011). NBS as a lender of last resort: Theory and empirical evidence
reconcidered. In Babić, V. (ed.) Contemporary Issues in Economics, Business and Management,
Faculty of Economics, University of Kragujevac, pp. 49-62. ISBN 978-86-6091-018-1. Цитиран у:

• Marinković, S., & Malović, M. (2012). Serbian credit market after the turmoil, 278-302.
7. Крстић, Б., Маринковић, С., Јемовић, М. (2010). Актуелне контраверзе о надлежностима
централне банке у односу на њене традиционалне функције. Економске теме, 4: 481-498.
ISSN 0353-8648 (M51). Цитиран у:
• Đorđević, M., Perović, D. (2016). Crissis impact on changes in implementing monetary policy
of central banks. Ekonomika, 3: 57-67.
8. Krstić, B., Jemović, M. (2009). The impact of global financial crisis on changing the central bank
role in the market positioning of financial institutions. Facta Universitatis: Economics and
Organizations, 6 (3): 221-236. Цитиран у:
• Dalaien, B. A. (2016). Impact of global financial crisis on banking sector of India and Jordan.
Academic Journal of Economic Studies, 2(1), 79-95.
• Nour, M. I., Sharabati, A. A. A., & Al-Dweikat, M. F. (2014). The impact of global financial
crisis on presented and returned checks in Jordan. Development, 5(20).
• Duygulu, A. A., Afşar, K. E., & Özyiğit, M. (2016). Merkez Bankalarının Yeni İşlevi Piyasa
Yapıcılığı: Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Amme Idaresi Dergisi, 49(4).
• Duygulu, A. A., AFŞAR, K. E., & ÖZYİĞİT, M. (2016). The new function of central bank’s as
the market maker of last resort: An evaluation on its effects and its results. Amme Idaresi
Dergisi, 49(4), 85-115.
***
Комисија је анализом научних радова др Мирјане Јемовић дошла до закључка да је
кандидаткиња показала усмерење и компетентност за област за коју се бира. Користећи
адекватан теоријско-методолошки приступ, кандидаткиња анализира бројне концепте и
феномене у области финансија и банкарства, постављајући нова истраживачка питања у
домаћој научној пракси у области којом се бави. Избор тема и области интересовања чини да је
кандидаткиња препознатљива у области финансија и банкарства. Имајући у виду презентоване
резултате научно-истраживачког рада, Комисија закључује да кандидаткиња влада материјом
коју обрађује и да поседује компетенције које су неопходне за даљи научно-истраживачки рад.
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2.4. Резултати остварени у развоју научно-наставног подмлатка
Након избора у звање доцент, Др Мирјана Јемовић је била ментор за израду 1
докторске дисертације, 9 мастер радова и 45 дипломских радова. Поред тога, била је члан
комисија за оцену и одбрану 1 докторске дисертације, 24 мастер рада, као и више десетина
дипломских радова. Свој допринос развоју научно-наставног подмлатка дала је и кроз
чланство у комисији за оцену приступног предавања у поступку избора кандидата др
Јелене Радојичић у звање доцент на Економском факултету Универзитета у Нишу (Одлука
декана Факултета бр. 01-2162 од 08.10.2018. године), као и кроз писање препорука
студентима ради аплицирања за бројне стипендије и конкурсе за посао. У наставку су
приказани детаљнији подаци о активностима кандидаткиње на развоју научно-наставног
подмлатка.
Кандидаткиња је била ментор у докторској дисертацији кандидата Кристијана
Ристића под називом „Утицај финансијске кризе на институционализацију нове архитектуре
финансијске стабилности Европске уније“ (Одлука НСВ број 8/18-01-005/18-018 од 12.06.2018.
године). Дисертација је одбрањена 10.07.2021. године на Економском факултету Универзитета
у Нишу. Поред тога, кандидаткиња је била члан Комисије за оцену научне заснованости
предложене теме докторске дисертације кандидата Еве Станковић под називом
„Ефикасност банкарства у транзицији: Истраживање банкарског сектора Србије анализом
стохастичке грешке“ (Одлука НСВ број 8/18-01-002/19-039 од 20.03.2019. године).
На мастер академским студијама, кандидаткиња се нашла у улози ментора при
изради 11 мастер радова:

1) Кандидат: Александра Јелић; назив мастер рада „Kредитна политика банака и
њене импликације на сектор становништва“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер
рада бр. 04-2788 од 29.11.2018.). Рад одбрањен 10.12.2018.
2) Кандидат: Александра Ђорђевић; назив мастер рада „Импликације примене
криптовалута на финансијску стабилност“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер
рада бр. 04-2787 од 29.11.2018.). Рад одбрањен 10.12.2018.
3) Кандидат: Јелена Спасић; назив мастер рада „Перспективе развоја међународног
банкарства у посткризном периоду“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр.
04-2789 од 29.11.2018.). Рад одбрањен 10.12.2018.
4) Кандидат: Марија Вукајловић; назив мастер рада „Теоријски и практични аспекти
функционисања хипотекарног тржишта“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада
бр. 04-1637 од 04.07.2019.). Рад одбрањен 12.07.2019.
5) Кандидат: Драгана Василијић; назив мастер рада „Пословање „банака у сенци“ и
глобална финансијска криза“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-1638
од 04.07.2019.). Рад одбрањен 23.12.2019.
6) Кандидат: Јелена Антонијевић; назив мастер рада „Дигитална трансформација
банака – могућности и ограничења“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр.
04-1745 од 24.09.2020.). Рад одбрањен 05.10.2020.
7) Кандидат: Тамара Јаковљевић; назив мастер рада „Утицај пандемије COVID-19 на
стабилност финанcијcког сектора“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 042729 од 24.12.2020). Рад одбрањен 25.01.2021.
8) Кандидат: Сања Радоњић; назив мастер рада „Улога и значај инвестиционих
фондова на финансијским тржиштима земаља Западног Балкана“ (Одлука о прихватању
Извештаја мастер рада бр. 04-162 од 28.01.2021. године). Рад одбрањен 05.02.2021.
9) Кандидат: Анђела Трајковић; назив мастер рада „Зелено банкарство у функцији
одрживог развоја“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-158 од
28.01.2021. године). Рад одбрањен 08.02.2021.
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10) Кандидат: Сања Милићевић; назив мастер рада „Светска финансијска криза и
модели санације банака“ (Одлука о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада
бр. 04-2751 од 24.12.2020. године).
11) Кандидат: Миљана Миленковић; назив мастер рада „Еволуција банака и
банкарских услуга са освртом на банкарски сектор Републике Србије“ (Одлука о
усвајању захтева за одређивање теме мастер рада бр. 04-1044 од 20.05.2021. године).
Поред менторстава, кандидаткиња је била члан комисија за одбрану 24 мастер рада:
1) Кандидат: Миљана Терзић; назив мастер рада „Системи осигурања депозита“. Рад
обрањен 28.09.2017.
2) Кандидат: Катарина Стевић; назив мастер рада „Секјуритизација и светска
финансијска криза“. Рад одбрањен 14.11.2017.
3) Кандидат: Снежана Цолић; назив мастер рада „Управљање активом банака у
условима финансијске кризе“. Рад одбрањен 30.11.2017.
4) Кандидат: Милош Радовановић; назив мастер рада „Искуства у примени
таргетирања инфлације као монетарне стратегије“. Рад одбрањен 30.11.2017.
5) Кандидат: Бојана Марковић; назив мастер рада „Мерџери и аквизиције као
механизам власничког, организационог и стратегијског преструктурирања у
банкарском сектору“. Рад одбрањен 30.11.2017.
6) Кандидат: Стеван Савић; назив мастер рада „Алгоритамска трговина и њене
импликације на берзанско тржиште акција“. Рад одбрањен 26.04.2018.
7) Кандидат: Милош Станковић; назив мастер „Имплементација концепта одрживог
развоја у банкарском сектору“. Рад одбрањен 07.06.2018.
8) Кандидат: Тамара Станишић; назив мастер рада „Мерџери и аквизиције као
стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије“. Рад одбрањен 01.11.2018.
9) Кандидат: Мартин Николов; назив мастер рада „Положај дилера хартија од
вредности“. Рад одбрањен 01.11.2018.
10) Кандидат: Гала Јанковић; назив мастер рада „Портфолио банкарских услуга у
функцији задржавања клијената“. Рад одбрањен 01.11.2018.
11) Кандидат: Ивана Михајловић; назив мастер рада „Консолидација
сегментација финансијских тржишта на примеру САД“. Рад одбрањен 29.11.2018.

и

12) Кандидат: Душица Живановић; назив мастер рада „Економски ефекти
трансфера краткорочног капитала“. Рад одбрањен 29.11.2018.
13) Кандидат: Кристина Станковић; назив мастер рада „Кредитна политика банака
– кључни елементи и изазови“. Рад одбрањен 28.02.2019.
14) Кандидат: Тамара Станишић; назив мастер рада „Мерџери и аквизиције као
стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије“. Рад одбрањен 28.08.2019.
15) Кандидат: Тамара Војиновић; назив мастер рада „Компаративна анализа
савремених аукцијских система“. Рад одбрањен 04.10.2019.
16) Кандидат: Сандра Савић; назив мастер рада „Систем квалитета у области
заштите и безбедности информација у банкарству“. Рад одбрањен 06.11.2019.
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17) Кандидат: Милан Калиновић; назив мастер рада „Утицај монетарне стратегије
на избор микса монетарног инструментаријума“. Рад одбрањен 07.11.2019.
18) Кандидат: Дејан Драгијевић; назив мастер рада „Концентрација и конкуренција
у банкарском сектору“. Рад одбрањен 10.12.2019.
19) Кандидат: Ружица Петровић; назив мастер рада „Уговорно-правна природа и
економски аспекти финансијских и кредитних деривата“. Рад одбрањен 10.12.2019.
20) Кандидат: Дарко Станковић; назив мастер рада „Концепт исламског банкарства
у теорији и пракси“. Рад одбрањен 15.01.2020.
21) Кандидат: Маријана Гојковић; назив мастер рада „Утицај асиметричне
информисаности актера на функционисање финансијских тржишта“. Рад одбрањен
27.01.2020.
22) Кандидат: Милош Илић; назив мастер рада „Компарација структуре
финансијских извештаја банака у Кини и САД“. Рад одбрањен 24.10.2020.
23) Кандидат: Александра Петровић; назив мастер рада „Утицај каматне политике
на структуру кредитног портфеља банака“. Рад одбрањен 08.02.2021.
24) Кандидат: Милош Јанић; назив мастер рада „Консолидација банака: процеси
трансформације власничке структуре у банкарском сектору“. Рад одбрањен 09.02.2021.
Поред менторстава на докторским и мастер академским студијама, др Мирјана
Јемовић је до сада била ментор при изради 45 дипломских радова, као и члан у
комисијама за одбрану више десетина дипломских радова. Кандидаткиња је као
ментор редовно бирана од стране студената на свим нивоима студија, а као члан
комисија често је предлагана од стране колега у оквиру њене уже научне области, али и
ван ње. У оквиру своје уже научне области, кандидаткиња је била ментор студената
прве године Економског факултета у Нишу у више уписних година (школске:
2017/2018; 2016/2017. и 2015/2016. године). Свој допринос развоју научно-натавног
подмлатка дала је и писањем препорука студентима приликом конкурисања за бројне
стипендије, као и код подношења пријава за посао (Писмо препоруке студентима Јани
Јовановић и Младену Анђелковићу ради аплицирања на конкурс за доделу стипендија
немачке привреде у оквиру фондације „Др Зоран Ђинђић“ 2020. године; Писмо
препоруке студенткињи Анђели Михајловић ради аплицирања за програм летње школе
Summer DAAD School 2018. године).
2.5. Учешће у научно-истраживачким пројектима
Као истраживач, др Мирјана Јемовић учествовала је у реализацији активности на
следећим пројектима:
• Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије. Носилац и
финансијер пројекта: Економски факултет Универзитета у Нишу. Трајање пројекта и период
ангажовања: 2018-2021. године. Истраживач. (Одлука Наставно-научног већа Факултета, бр.
04-2483 од 01.11.2018. године);
• Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије. Носилац и финансијер
пројекта: Економски факултет Универзитета у Нишу. Трајање пројекта и период ангажовања:
2015-2018. године. Истраживач. (Одлука Наставно-научног већа Факултета, бр. 04-3594, од
28.11.2015. године);
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• Антикризне политике и пост-кризни процеси: Изазови економске науке. Носилац и
финансијер пројекта: Економски факултет Универзитета у Нишу. Период ангажовања: 20122015. године. Истраживач. (Одлука Наставно-научног већа Факултета, бр. 04-3697, од
13.12.2012. године);
• Наука и економска криза. Носилац и финансијер пројекта: Економски факултет
Универзитета у Нишу. Период ангажовања: 2009-2012. године. Истраживач. (Одлука Наставнонаучног већа Факултета, бр. 04-3477, од 04.12.2009. године);
• Пројекат 179066 – Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем
компетенција у процесу европских интеграција Србије (2011-2015), финансиран од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (руководилац пројекта
проф. др Бојан Крстић); Аутор рада објављеног у публикацији Унапређење конкурентности
јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција
Србије (уредник Бојан Крстић), Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011, ИСБН 97886-6139-033-3;
• Erasmus+ projekat Advanced Data Analytics in Business (ADA in Business) – покренут
поступак акредитације мастер програма Напредна аналитика података у пословању (један од
извођача наставе на предмету Квантитативне финансије).
3. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ
Др Мирјана Јемовић je наставно-педагошко искуство стекла на Економском факултету
у Нишу на коме је ангажована за реализацију наставе, најпре као сарадник, а потом као
наставник у звању доцент. Кандидаткиња је на Економском факултету у Нишу распоређена за
извођење наставе на свим нивоима студија, и то из предмета: Финансијски систем и
финансијске институције, Банкарски менаџмент и Финансијска тржишта (основне академске
студије); Банкарство (мастер академске студије) и Глобално банкарство (докторске академске
студије).
Наставно-педагошка активност др Мирјане Јемовић огледа се у успешном извођењу
предавања, вежби, консултација, колоквијума и испита, пружању помоћи студентима у изради
семинарских радова, студија случаја, практичних и дипломских радова. Др Мирјана Јемовић
има значајно искуство у реализацији наставе, односно предавања и вежби. Настоји да
мотивише студенте да се активно укључују у наставни процес, промовишући интерактивну
наставу и примењујући нове методе рада са студентима. О професионалном односу и
посвећености кандидаткиње у извршавању наставно-педагошке активности сведоче високе
оцене које је добила при реализацији анкета о квалитету садржаја и метода наставе.
Кандидаткиња има одговоран и професионалан приступ у извршавању својих наставних и
других радних задужења.

4. ЕЛЕМЕНТИ ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
У току досадашње професионалне каријере кандидаткиња др Мирјана Јемовић је
остварила следеће елементе доприноса академској и широј заједници:
Подржавање ваннаставних активности студената
• Писмо препоруке студентима Јани Јовановић и Младену Анђелковићу ради
аплицирања на конкурс за доделу стипендија немачке привреде у оквиру фондације „Др Зоран
Ђинђић“ 2020. године,
• Писмо препоруке студенткињи Анђели Михајловић ради аплицирања за програм
летње школе Summer DAAD School 2018. године.
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Учешће у раду тела Факултета и Универзитета
• Члан Тима за подршку Комисије за квалитет у настави на докторским академским
студијама на Економском факултету у Нишу (Одлука ННВ Факултета бр. 01-969 од 03.06.2020.
године),
• Члан Тима за припрему документације за акредитовање Мастер академских студија на
Економском факултету у Нишу (Одлуке ННВ Факултета бр. 04-711, од 28.03.2019. године; бр.
04-246, од 01.02.2013. године),
• Члан Комисије за обезбеђење квалитета на Економском факултету у Нишу (одлука
ННВ Факултета бр. 04-2475, од 01.11.2018. године),
• Члан Савета Економског факултета у Нишу (Одлуке о избору ННВ Факултета бр. 042279 од 07.07.2016. године; бр. 04-2837 од 12.10.2012. године),
• Заменик члана Дисциплинске комисије за студенте (Одлука декана Факултета бр. 011003 од 09.06.2020. године),
• Заменик испитивача за полагање пријемног испита кандидата: а) за упис на мастер
академске студије Економског факултета у Нишу, школске 2021/2022; 2020/2021; 2018/2019.
године (Одлуке ННВ Факултета: бр. 04-1050 од 20.05.2021. године; бр. 04-910 од 28.05.2020.
године; бр. 04-791 од 26.04.2018. године); б) за упис на докторске академске студије за школску
2020/2021; 2018/2019. годину (Одлуке ННВ Факултета: бр. 04-911 од 28.05.2020. године; бр. 04792 од 26.04.2018. године),
• Члан Комисије за упис студената у прву годину основних академских студија
Економског факултета у Нишу, школске: 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2014/2015;
2013/2014; 2010/2011. године (Одлуке ННВ Факултета: бр. 04-788 од 26.04.2018. године; бр. 04716 од 10.04.2017. године; бр. 04-1015 од 01.04.2016. године; бр. 04-1332/1 од 16.05.2014.
године; бр. 04-1631 од 10.06.2013. године; бр. 04-335 од 11.02.2011. године),
• Члан Комисије за утврђивање испуњености услова за издавање јавних исправа о
завршетку студија студената Економског факултета у Нишу у школској 2011/2012. години
(Одлука декана Факултета бр. 01-2985 од 13.10.2011. године),
• Члан бирачког одбора за спровођење процедуре избора за Студентски парламент,
2016. године (Одлукa о именовању бирачког одбора бр. 01 од 07.04.2016. године),
• Члан Тима за спровођење Анкете о квалитету садржаја и метода наставе на
Економском факултету у Нишу, школске: 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;
2013/2014; 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011. и 2009/2010. године,
• Члан Тима за промоцију Економског факултета у Нишу, школске: 2015/2016;
2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012; 2010/2011; 2009/2010. године,
• Члан централне Комисија за попис (Одлука декана Факултета бр. 01-2863 од
03.12.2018. године); Члан Комисије за попис књижаре и магацина (Одлука декана Факултета
бр. 01-4031 од 23.12.2015. године); основних средстава (Одлука декана Факултета бр. 01-3936
од 19.12.2014. године); попис књижаре (Одлука декана Факултета бр. 01-3664 од 12.12. 2012.
године); магацина (Одлука декана Факултета бр. 01-3896 од 16.12.2011. године),
• Секретар Катедре за Националну економију и финансије, од 2018. године.
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Успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници
• Успешно извршавање наставних активности на Економском факултету у Нишу, почев
од школске 2008/2009. године (изођење наставе на предметима Финансијски систем и
финансијске институције, Банкарски менаџмент и Финансијска тржишта на основним
академским студијама; Банкарство на мастер академским студијама и Глобално банкарство на
докторским академским студијама),
• Члан Комисије за оцену приступног предавања за избор у звање доцент на
Економском факултету у Нишу кандидата др Јелене Радојичић (Одлука декана Факултета бр.
01-2162 од 08.10.2018. године),
• Менторство при изради докторске дисертације кандидата Кристијана Ристића под
називом „Утицај финансијске кризе на институционализацију нове архитектуре финансијске
стабилности Европске уније“ (Одлука НСВ број 8/18-01-005/18-018 од 12.06.2018. године).
Дисертација одбрањена 10.07.2021. године на Економском факултету Универзитета у Нишу,
• Члан Комисије за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације
кандидата Еве Станковић под називом „Ефикасност банкарства у транзицији: Истраживање
банкарског сектора Србије анализом стохастичке грешке“ (Одлука НСВ број 8/18-01-002/19039 од 20.03.2019. године),
• Менторство при изради 11 мастер радова:
1) Кандидат: Александра Јелић; назив мастер рада „Kредитна политика банака и њене
импликације на сектор становништва“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 042788 од 29.11.2018.). Рад одбрањен 10.12.2018.
2) Кандидат: Александра Ђорђевић; назив мастер рада „Импликације примене
криптовалута на финансијску стабилност“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 042787 од 29.11.2018.). Рад одбрањен 10.12.2018.
3) Кандидат: Јелена Спасић; назив мастер рада „Перспективе развоја међународног
банкарства у посткризном периоду“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-2789
од 29.11.2018.). Рад одбрањен 10.12.2018.
4) Кандидат: Марија Вукајловић; назив мастер рада „Теоријски и практични аспекти
функционисања хипотекарног тржишта“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 041637 од 04.07.2019.). Рад одбрањен 12.07.2019.
5) Кандидат: Драгана Василијић; назив мастер рада „Пословање „банака у сенци“ и
глобална финансијска криза“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-1638 од
04.07.2019.). Рад одбрањен 23.12.2019.
6) Кандидат: Јелена Антонијевић; назив мастер рада „Дигитална трансформација
банака – могућности и ограничења“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-1745
од 24.09.2020.). Рад одбрањен 05.10.2020.
7) Кандидат: Тамара Јаковљевић; назив мастер рада „Утицај пандемије COVID-19 на
стабилност финанcијcког сектора“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-2729 од
24.12.2020). Рад одбрањен 25.01.2021.
8) Кандидат: Сања Радоњић; назив мастер рада „Улога и значај инвестиционих
фондова на финансијским тржиштима земаља Западног Балкана“ (Одлука о прихватању
Извештаја мастер рада бр. 04-162 од 28.01.2021. године). Рад одбрањен 05.02.2021.
9) Кандидат: Анђела Трајковић; назив мастер рада „Зелено банкарство у функцији
одрживог развоја“ (Одлука о прихватању Извештаја мастер рада бр. 04-158 од 28.01.2021.
године). Рад одбрањен 08.02.2021.
10) Кандидат: Сања Милићевић; назив мастер рада „Светска финансијска криза и
модели санације банака“ (Одлука о усвајању захтева за одређивање теме мастер рада бр. 042751 од 24.12.2020. године).
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11) Кандидат: Миљана Миленковић; назив мастер рада „Еволуција банака и
банкарских услуга са освртом на банкарски сектор Републике Србије“ (Одлука о усвајању
захтева за одређивање теме мастер рада бр. 04-1044 од 20.05.2021. године).
• Чланство у Комисијама за одбрану 24 мастер рада:
1) Кандидат: Миљана Терзић; назив мастер рада „Системи осигурања депозита“. Рад
обрањен 28.09.2017.
2) Кандидат: Катарина Стевић; назив мастер рада „Секјуритизација и светска
финансијска криза“. Рад одбрањен 14.11.2017.
3) Кандидат: Снежана Цолић; назив мастер рада „Управљање активом банака у
условима финансијске кризе“. Рад одбрањен 30.11.2017.
4) Кандидат: Милош Радовановић; назив мастер рада „Искуства у примени
таргетирања инфлације као монетарне стратегије“. Рад одбрањен 30.11.2017.
5) Кандидат: Бојана Марковић; назив мастер рада „Мерџери и аквизиције као
механизам власничког, организационог и стратегијског преструктурирања у банкарском
сектору“. Рад одбрањен 30.11.2017.
6) Кандидат: Стеван Савић; назив мастер рада „Алгоритамска трговина и њене
импликације на берзанско тржиште акција“. Рад одбрањен 26.04.2018.
7) Кандидат: Милош Станковић; назив мастер „Имплементација концепта одрживог
развоја у банкарском сектору“. Рад одбрањен 07.06.2018.
8) Кандидат: Тамара Станишић; назив мастер рада „Мерџери и аквизиције као
стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије“. Рад одбрањен 01.11.2018.
9) Кандидат: Мартин Николов; назив мастер рада „Положај дилера хартија од
вредности“. Рад одбрањен 01.11.2018.
10) Кандидат: Гала Јанковић; назив мастер рада „Портфолио банкарских услуга у
функцији задржавања клијената“. Рад одбрањен 01.11.2018.
11) Кандидат: Ивана Михајловић; назив мастер рада „Консолидација и сегментација
финансијских тржишта на примеру САД“. Рад одбрањен 29.11.2018.
12) Кандидат: Душица Живановић; назив мастер рада „Економски ефекти трансфера
краткорочног капитала“. Рад одбрањен 29.11.2018.
13) Кандидат: Кристина Станковић; назив мастер рада „Кредитна политика банака –
кључни елементи и изазови“. Рад одбрањен 28.02.2019.
14) Кандидат: Тамара Станишић; назив мастер рада „Мерџери и аквизиције као
стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије“. Рад одбрањен 28.08.2019.
15) Кандидат: Тамара Војиновић; назив мастер рада „Компаративна анализа
савремених аукцијских система“. Рад одбрањен 04.10.2019.
16) Кандидат: Сандра Савић; назив мастер рада „Систем квалитета у области заштите и
безбедности информација у банкарству“. Рад одбрањен 06.11.2019.
17) Кандидат: Милан Калиновић; назив мастер рада „Утицај монетарне стратегије на
избор микса монетарног инструментаријума“. Рад одбрањен 07.11.2019.
18) Кандидат: Дејан Драгијевић; назив мастер рада „Концентрација и конкуренција у
банкарском сектору“. Рад одбрањен 10.12.2019.
19) Кандидат: Ружица Петровић; назив мастер рада „Уговорно-правна природа и
економски аспекти финансијских и кредитних деривата“. Рад одбрањен 10.12.2019.
20) Кандидат: Дарко Станковић; назив мастер рада „Концепт исламског банкарства у
теорији и пракси“. Рад одбрањен 15.01.2020.
21) Кандидат: Маријана Гојковић; назив мастер рада „Утицај асиметричне
информисаности актера на функционисање финансијских тржишта“. Рад одбрањен 27.01.2020.
22) Кандидат: Милош Илић; назив мастер рада „Компарација структуре финансијских
извештаја банака у Кини и САД“. Рад одбрањен 24.10.2020.
23) Кандидат: Александра Петровић; назив мастер рада „Утицај каматне политике на
структуру кредитног портфеља банака“. Рад одбрањен 08.02.2021.
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24) Кандидат: Милош Јанић; назив мастер рада „Консолидација банака: процеси
трансформације
власничке
структуре
у банкарском
сектору“.
Рад
одбрањен
09.02.2021.Менторство при изради 45 дипломских радова; Чланство у Комисијама за одбрану
више десетина дипломских радова.
• Ментор студената прве године Економског факултета у Нишу (менторска група
студената који су школске: 2017/2018; 2016/2017. и 2015/2016. године први пут уписани у прву
годину на студијском програму: Финансије, банкарство и осигурање).
Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтеву институција)
• Рецензирање радова у часописима: Економске теме – Економски факултет у Нишу;
Facta Universitatis – Series Economics and Organization – Универзитет у Нишу; Економски
хоризонти – Економски факултет у Крагујевцу; POLITEIA – Факултет политичких наука у
Бањој Луци; IGI Global book chapter (Изводи рецензија са корисничког налога часописа);
Зборник радова Економског факултета у Ријеци: Часопис за економску теорију и праксу –
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business (Потврда уредника
бр. 2170-57-09-21-009, Јануар 2021. године); Зборник радова Правног факултета у Нишу.
• Рецензирање радова у тематским зборницима и зборницима радова са научних
скупова које публикује Економски факултет у Нишу; Јахорински пословни форум 2020 (Листа
рецензената на импресуму публикација).
Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних
стручних и научних конференција и скупова
• Члан Организационог одбора Научног скупа поводом Дана Факултета 2019.; 2015;
2013. године (Одлуке ННВ Факултета бр. 04-2826 од 29.11.2018. године; бр. 04-111 од
23.01.2015. године; бр. 04-3698 од 13.12.2012. године).
Учешће на локалним, регионалним, националним или интернационалним
конференцијама и скуповима
• Скупови у организацији економских факултета у Републици Србији:
а) Економски факултет Универзитета у Нишу: 2021, 2020, 2019, 2016, 2014 и 2013. године;
б) Економски факултет Универзитета у Београду: 2017. године;
в) Економски факултет Универзитета у Крагујевцу: 2011. године;
г) Економски факултет Универзитета у Суботици: 2018. године.
• Скуп у организацији УДЕКОМ Балкан – Београд – LIMEN 2018; EMAN 2021.
• Скуп у организацији Универзитета у Нишу – SUFIN 2021.
Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалних организација
• Члан Научног друштва економиста Србије (Цертификат о чланству).
• EUTA EUREOPEAN TRAINING ACADEMY
• PARAGRAF LEX
• Саветник у фирми ПОБЕДА МИТ Д.О.О.
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5. MИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу сагледавања и оцене биографских података, научно-истраживачког рада,
наставно-педагошке активности и доприноса академској и широј заједници пријављене
кандидаткиње, Комисија закључује следеће:
Кандидаткиња др Мирјана Јемовић је основне академске студије завршила на
Економском факултету Универзитета у Нишу са просечном оценом 9,86 и тиме награђена као
најбољи дипломирани студент Универзитета у Нишу у школској 2006/2007. години за поље
друштвено-хуманистичких наука. Мастер академске студије завршила је 2010. године са
највишом просечном оценом, одбранивши мастер рад из уже научне области Финансије,
банкарство и осигурање. Звање доктор економских наука, стекла je 2016. године одбранивши
докторску дисертацију, такође из уже научне области Финансије, банкарство и осигурање.
Бавећи се научно-истраживачким радом др Мирјана Јемовић је објавила укупно 40
рецензираних научних радова, једну коауторску монографију националног значаја и одбранила
је докторску дисертацију и мастер рад у ужој научној области Финансије, банкарство и
осигурање (број радова по категоријама: М14-4, М22-1, М24-2, М33-7, М42-1, М44-1, М45-10,
М51-8, М52-2, М63-5, М71-1, М72-1), остваривши укупно 102,5 поена, односно 47,5 поена у
периоду 2017-2021. године. Као истраживач, ангажована је на четири пројекaта чији је носилац
Економски факултет у Нишу.
Комисија констатује да кандидаткиња задовољава минималне критеријуме за избор у
наставничко звање ванредни професор у пољу друштвено-хуманистичких наука који су
дефинисани чланом 14. Ближих критеријума за избор наставника Универзитета у Нишу.
Кандидаткиња је у периоду од избора у претходно звање објавила коауторску монографију
националног значаја. У последњих пет година, кандидаткиња је као првопотписани аутор
објавила рад у часопису који издаје Универзитет у Нишу (категорија М24). Од избора у
претходно звање, кандидаткиња је објавила коауторски рад у часопису са SSCI листе који
према Journal Citation Report цитираној бази има петогодишњи импакт фактор 2,813 и који је
реферисан у категорији Business, Finance (категорија M22). Уз претходно наведене,
кандидаткиња је, у периоду након избора у звање доцент, објавила три рада на енглеском
језику, од чега је у једном од њих првопотписани аутор (категорија М51). Такође, од избора у
претходно звање кандидаткиња је имала осам излагања на међународним и домаћим научним
скуповима. Сви наведени радови су из уже научне области за коју је расписан конкурс за избор
у звање.
Наставно-педагошка активност кандидаткиње др Мирјане Јемовић се односи на рад са
студентима у виду држања наставе, консултација, спровођења колоквијума, испита и осталих
наставних активности на основим, мастер и докторским академским студијама на предметима:
Финансијски систем и финансијске институције, Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта,
Банкарство и Глобално банкарство. Смисао за наставни рад и коректност односа кандидата
потврђују оцене студената добијене у оквиру редовног анкетирања студената о квалитету
садржаја и метода наставе. Уз научно-истраживачки и наставно-педагошки рад, кандидаткиња
је остварила активности у седам елемената доприноса академској и широј заједници.
Имајући у виду научно-истраживачки и наставно-педагошки рад кандидаткиње, као и
елементе доприноса академској и широј заједници, Комисија констатује да др Мирјана Јемовић,
доцент Економског факултета у Нишу, испуњава све потребне 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 ванредни професор.
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Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Економског факултета у Нишу и
Научно-стручном већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу да др Мирјану
Јемовић изабере за наставника Факултета, у звање ванредни професор за ужу научну област
Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Финансијски систем и финансијске
институције, Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта и Банкарство).

У Нишу, 27.09.2021. године.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
______________________________________
Др Срђан Маринковић, редовни професор
Економског факултета у Нишу,
ужа научна област: Финансије, банкарство и
осигурање

______________________________________
Др Јадранка Ђуровић Тодоровић, редовни
професор Економског факултета у Нишу,
ужа научна област: Финансије, банкарство и
осигурање

______________________________________
Др Александар Живковић, редовни професор
Економског факултета у Београду,
ужа научна област: Економска политика и
развој – Монетарна економија и Банкарско
пословање и платни промет
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