
ВЕЋУ КАТЕДРЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВО, МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ ЕКОНОМСКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

Одлуком Изборног већа Економског факултета Универзитета у Нишу број 04-1497/6 од 

07.07.2022. године, именовани смо за чланове Комисије за писање извештаја о 

пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у настави за ужу научну област 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије на Економском факултету у Нишу. 

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

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

подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На расписани конкурс, објављен у дневном листу „Народне новине” 24. августа 2022. 

године, за избор сарадника у настави за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и 

пословне финансије пријавила су се три кандидат – (1) Јована Миленовић, студент мастер 

академских студија Економског факултета Универзитета у Нишу, (2) Јована Стојановић, 

дипломирани економиста на докторским студијама Економског факултета у Нишу и (3) 

Стефан Јовановић, студент мастер академских студија Економског факултета 

Универзитета у Нишу. 

Комисија је констатовала да су Јована Миленовић (1) и Стефан Јовановић (3), уз пријаву, 

приложили све неопходне документе прописане условима конкурса, у складу са 

законским и статутарним одредбама, те да су испуњени сви услови за преглед и оцену 

поднетих докумената.  

Такође, комисија је констатовала да кандидаткиња Јована Стојановић (2), са просеком на 

основним студијама 9,54, просеком на мастер студијама 10,00, уписаним докторским 

студијама, наведених 9 радова у пријави (један рад М23, шест радова М33, два рада М51), 

као и искуством у настави и звањем истраживача приправника, није студент мастер 

студија (поднела је само доказ о пријави на конкурс за упис на мастер академске студије у 

школској 2022/20223 години, али није званично уписана) и зато не испуњава један од 

основних услова из конкурса за избор сарадника, па ће се изузети из анализе и оцене 

подобности кандидата за сарадника при избору. 

 

1. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

ЈОВАНЕ МИЛЕНОВИЋ 

Јована Миленовић je рођена 20.7.1995.  године у Ћуприји. Средњу школу је завршила као 

носилац Дипломе „Вук Караџић”.Студент је мастер академских студија Економског 

факултета Универзитета у Нишу. Била је ангажована као сарадник ван радног односа 

(демонстратор)на Економском факултету у Нишу на предметима Рачуноводство 

финансијских институција, Управљачко рачуноводство и Рачуноводство трошкова. 

Основне академске студије на Економском факултету у Нишу на смеру Рачуноводство, 

ревизија и финансијско управљањеје уписала 2014.године, исте завршила 2018. године са 



просечном оценом 9,78. Дипломски рад под називом Статусна промена припајања: 

Теоријско-нормативне претпоставке и анализа ефеката припајања предузећа „Нишка 

млекара” д.о.о. Ниш предузећу „Имлек” а.д. Београд из предмета Специјални биланси 

одбранила је оценом 10 (десет). Завршила је и мастер студије (уписала је 2018. године, а 

завршила 2019. године) на Економском факултету у Нишу са просечном оценом 10,00. 

Била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије за студенте основних студија и Министарства омладине и спорта Републике 

Србије, за остварен изузетан успех у току студија. Добитница је бројних награда на 

такмичењима. Била је презентер пројекта Избор најбоље пројекте идеје у организацији 

Развојне агенције Србије и Српске академије наука и уметности, на коме је са својим 

тимом освојила другу награду. Учествовала је на такмичењу из области фундаменталне 

инвестиционе анализе које организује Институт овлашћених финансијских аналитичара 

(новембар 2018 – март 2019). Била је учесница пројекта Допринос академаца развоју у 

организацији Економског факултета у Нишу. На такмичењу младих рачуновођа у 

организацији Економског факултета у Крагујевцу је освојила другу награду, док је на 

такмичењу Млади економисти покретачи регионалног развоја у организацији 

Економског факултета у Нишу и Развојне агенције Србије освојила трећу награду. 

Аутор је и коаутор дванаест радова објављених у научним и стручним часописима 

презентованим на конференцијама у земљи и иностранству. Учесник је више 

међународних научних скупова са радовима који су публиковани у зборницима са 

конференција, као и међународним часописима.  

Учествовала на бројним семинарима и летњим школама, међу којима се издвајају 

следећи: 11th International Summer School of Economics, Економски факултет Ниш, 21 – 27. 

август 2016. године; 12th International Summer School of Economics, Економски факултет 

Ниш, 8 – 14. јул 2017. године; 13th International Summer School of Economics, Економски 

факултет Ниш, 8 –14. јул 2018. године; 14th International Summer School of Economics, 

Економски факултет Ниш, 8 – 13. јул 2019. године; 48. Симпозијум рачуновођа и ревизора 

Србије на Златибору, 25. 5 – 27. 5; 49. Симпозијум рачуновођа и ревизора Србије на 

Златибору, 24. 5 – 26. 5; 50. Симпозијум рачуновођа и ревизора Србије на Златибору, 29. 5 

– 1.6; 20. Јесењи семинар Савеза рачуновођа и ревизора Србије на Златибору, 19. 9 – 21. 

9.У периоду од 15. августа до 15. септембра 2018. године је обављала летњу стручну 

праксу у књиговодственој агенцији „Goodwill” Ниш на позицији књиговође, док је на 

позицији шефа рачуноводства обављала летњу стручну праксу у Основној школи „Бранко 

Крсмановић” у периоду од 1. августа до 1. септембра 2017. године.  

Ангажована је као рецензент на листи Националног тела за акредитацију и проверу 

квалитета високошколских установа у Републици Србији од 2022. године. Учествовала је 

у организацији међународне конференције Sustainable Finance, Insurance and Reporting: 

Principles, Practicesand Challenges, летње школе економије и промотивних активности 

Економског факултета у Нишу.Оснивач је Клуба за рачуноводство, ревизију и финансије 

Bilancio на Економском факултету у Нишу. 

Поред матерњег, говори и пише енглески језик. Поседује основно знање француског 

језика. У раду користи MS Office пакет и софтверске пакете из области статистичке 

анализе и економетрије IBM SPSS, EViews Software, STATA (Data Analysis and Statistical 

Software). 

 

 



I ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ 

Резултатенаучно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње Јоване Миленовићчине 

12 радова публикованих у научним часописима и зборницима радова. Спецификација 

радова по категоријама и квантификација резултата дати су у табели 1.  

Табела 1. Спецификација и квантификација резултата 

Категорија М 
Број поена за категорију 

М 

 
Број 

резултата 
 

Укупан број поена 
по категоријама M 

М14 5 1 5 
М33 1 7 7 
М51 3 1 3 
М53 1 3 3 

Укупно 18 
Напомена: Вредновано по Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача, "Службени гласник РС", број 24/2016 и 21/2017 (за радове 

објављене до 30. децембра 2020. године) и Правилнику о стицању истраживачких и научних звања, 

"Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020 (за радове објављене након 30. децембра 2020. године) 

А) Научни и стручни чланци и реферати 

Рад у тематском зборнику међународног значаја (M14): 

1. Novićević Čečević, B., Antić, Lj., & Milenović, J. (2021). Application of the Conceptof Target 

Costing in Hospitality. Modern management tools and economy of tourism sector in present era, 

6th International the maticmonograph – thematic proceedings, Belgrade: Association of 

Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and 

Hospitality, Ohrid, pp. 93-107,  

Available at: https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/6th_itm--2021-2022-

web.pdf, DOI: 10.31410/tmt.2021-2022.93 (5 поена) 

Саопштење са међународног скупа штампана у целини (M33): 

2. Antić, Lj., Novićević Čečević, B., & Milenović, J. (2022). Measuring company performance 

using the integrated indicator. 6th International Scientific Conference on Economicsand 

Management – EMAN 2022.(1 поен) 

3. Novićević Čečević, B., Jemović, M., & Milenović, J. (2021). Transparency of financial 

statements and comparative analysis of bank liquidity, solvency and profitability indicators in 

the Republic of Serbia as an indicator of bank performance measurement. 5th International 

Scientific Conference on Economicsand Management – EMAN 2021 – How to Cope with Disrupted 

Times, Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, pp. 85-94, Available at: 

https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2021/10/EMAN_2021-Proceedings-

WEB.pdf, DOI: 10.31410/EMAN.2021.85(1 поен) 

4. Novićević Čečević, B., Antić, Lj., & Milenović, J. (2021). Impact of Industry 4.0 on 

Environmental Management Accounting. 7th International Scientific-Business Conference: 

Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research, Belgrade: 

Association of Economists and Managers of the Balkans, pp. 149-156, Available at: https://limen-

conference.com/wp-content/uploads/2022/07/LIMEN_2021_Proceedings-WEB.pdf, 

DOI: 10.31410/LIMEN.2021.149(1 поен) 

https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/6th_itm--2021-2022-web.pdf
https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/6th_itm--2021-2022-web.pdf
https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2021/10/EMAN_2021-Proceedings-WEB.pdf
https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2021/10/EMAN_2021-Proceedings-WEB.pdf
https://doi.org/10.31410/EMAN.2021.85
https://doi.org/10.31410/LIMEN.2021.149


5. Novićević Čečević, B., Antić, Lj., & Milenović, J. (2020). Tehnike identifikovanja i principi 

upravljanja rizikom. Digital Economy: chances, risks, sustainable development, 51th International 

Scientific Conference, Faculty of Economics, Universityof Niš, ISBN 978-86-6139-204-7, 

COBISS.SR-ID 28096265, pp. 337-346. (1 поен) 

6. Antić, Lj., Novićević Čečević, B., & Milenović, J. (2020). ABC in the service of quality in crease 

in the IT companies.  6th International Scientific Conference on Contemporary issues in Economics, 

Business and Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac, pp. 267-276, 

Available at: http://ebm.ekf.rs/wp-content/uploads/2022/03/EBM2020.pdf (1 поен) 

7. Antić, Lj., Novićević Čečević, B., & Milenović, J. (2019). Primena Balanced Scorecard-a u 

bankarskom sektoru. Contemporary economic trends: Technological development and challenges 

of competitiveness, 50th International Scientific Conference, Faculty of Economics, University of 

Niš, UDC 657, ISBN 978-86-6139-193-4,pp. 317-327. (1 поен) 

8. Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., & Milenović, J. (2018). Razvoj pograničnih područja 

opština Dimitrovgrad, Trgovište i Bosilegrad u funkciji regionalnog prosperiteta Republike 

Srbije. II Međunarodna naučna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, 

Privredna komora, Pirot,  ISBN 978-86-900497-1-4, pp. 361-370. (1 поен) 

Радови у врхунским часописима националног значаја (M51): 

9. Milovanović, G., & Milenović, J. (2022). Selection of suppliers in the supply chain. Facta 

Universitatis, Economics and Organization,19 (1), pp. 69-81, Available at: 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/807,  

DOI: 10.22190/FUEO211025006M (3 поена) 

Радови у националним часописима (M53): 

10.  Stevanović, T., & Milenović, J. (2022). Vrednovanje nematerijalne imovine prema MSFI 13. 

Ekonomski izazovi. (1 поен) 

11. Antić, Lj., Stevanović, T., & Milenović, J. (2021). Environmental activity-based costing as an 

instrument of environmental management accounting. Economic Outlook, 23(1), Faculty of 

Economics, University of Priština, pp.53-68, Available at: 

http://www.ekonomskipogledi.pr.ac.rs/Ekonomski%20pogledi/EP%201-2021.pdf,  

DOI: 10.5937/ekopogl2101053A (1 поен) 

12. Krstić, B., Milenović, J., & Rađenović, T. (2021). Measurement and efficient management of 

environmental performances. Economics of Sustainable Development, 5(1), pp. 47-58, Available 

at: https://www.ekonomika.org.rs/esd/PDF/ekonomika/2021/EOR-21-1.pdf, 

DOI: 10.5937/ESD2101047K (1 поен) 

 

II РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНО-ПЕДАГОШКЕ АКТИВНОСТИ 

У својству сарадника у настави ван радног односа, кандидаткиња је била ангажована на 

Економском факултету у Нишу у извођењу часова вежби из предмета Рачуноводство 

финансијских институција, Управљчко рачуноводство и Рачуноводство трошкова. 

Извођење вежби из наведених предмета јасно указује на педагошко искуство 

кандидаткиње у оквиру предмета из уже научне области Рачуноводство, ревизија и 

пословне финансије. 

 

http://ebm.ekf.rs/wp-content/uploads/2022/03/EBM2020.pdf
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/807
https://doi.org/10.22190/FUEO211025006M
http://www.ekonomskipogledi.pr.ac.rs/Ekonomski%20pogledi/EP%201-2021.pdf
https://doi.org/10.5937/ekopogl2101053A
https://doi.org/10.5937/ESD2101047K


2. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

СТЕФАНА ЈОВАНОВИЋ 

Стефан Јовановић је рођен 02.04.1997. године у Нишу. Основну и средњу економску 

школу у Нишу завршио је са одличним успехом. Економски факултет у Нишу уписао је 

2016. Године, а дипломирао 2020. године са просечном оценом 9,57 на смеру 

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање. Мастер академске студије уписује 

2020. године на Економском факултету у Нишу, смер Рачуноводство, ревизија и 

финансијско управљање. Двоструки је добитник стипендије Фонда за младе таленте 

Министарства омладине и спрота. Од новембра 2020. године до јула 2022. године радио је 

у Агенцији за пружање књиговодствених услуга „Goodwill“ на пословима ревизије 

пројеката, архивирања, састављања завршних рачуна, обрачуна зарада и ПДБ пријава, 

пословног консалтинга и пратећих послова. Јула 2022. године оснива предузетничку 

радњу за самосталну делатност. Кандидат у пријави наводи да је узимао учешће у раду 

скупова и конференција током студија и пословне каријере у организацији фкултета, 

студентских асоцијација, СРРС, Привредне коморе Србије. Поседује вештине за 

коришћење пакета MS Office, SQL, KingSoft, BizniSoft и Logik. Познаје рад на апликацијама 

Eporezi, Efakture, CRF (Централни регистар фактура) CROSO, сајту АПР-а и локалне 

пореске администрације. Говори енглески језик.  

 

3. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

Анализом научног и стручног рада, наставно-педагошке активности, као и испуњености 

других услова за рад пријављених кандидата на конкурс Економског факултета у Нишу 

за избор сарадника у настави за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије, уз уважавање свих услова предвиђених Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета у Нишу и Статутом Економског факултета у Нишу за избор у 

звање сарадника у настави, Комисија констатује евиденту предност кандидаткиње 

Јоване Миленовић у односу на кандидата Јовановић Стефана, а и Јовану Стојановић која 

није испунила основне услове из конкурса. Имајући ово у виду, Комисија истиче следеће 

битне чињенице: 

• Кандидаткиња Јована Миленовић је студије првог степена завршила са просечном 
оценом 9,78 у року. Из групе предмета на основним академским студијама и 
мастер студијама у оквиру уже научне области Рачуноводство, ревизија и 
пословне финансије је остварила просечну оцену 10,00. Кандидаткиња Јована 
Миленовић била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије за студенте основних студија, као и Фонда за младе 
таленте – Доситеја за студенте основних и мастер академских студија. Кандидат 
Стефан Јовановић је основне академске студије првог степена завршио са 
просечном оценом 9,57 у року и двоструки је добитник стипендије Фонда за младе 

таленте Министарства омладине и спрота.  

• Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада, Комисија констатује 
да је Јована Миленовић објавила 12 научних радова из уже научне области 
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије у часописима и зборницима са 
међународних и домаћих научних скупова и конференција, чиме се потврђује њен 
смисао за научни рад. Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада, 
Комисија констатује да кандидат Стефан Јовановић није објављивао научне 
радове у часописима и зборницима са међународних и домаћих научних скупова и 
конференција. 



• Кандидаткиња Јована Миленовић има вишегодишње наставно и педагошко 
искуство стечено извођењем часова вежби из предмета из уже научне области 
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије на Економском факултету у Нишу. 
Кандидат Стефан Јовановић нема наставно и педагошко искуство. 

Може се закључити да кандидаткиња Јована Миленовић испуњава све услове предвиђене 

Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом 

Економског факултета у Нишу за избор у звање сарадника у настави за ужу научну 

област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, имајући у виду да је студент 

мастер академских студија на Економском факултету Универзитета у Нишу, затим 

имајући у виду остварену просечну оцену на основним академским студијама (студије 

првог степена завршила са укупном просечном оценом 9,79), да је студије завршила у 

редовном року, да је предмете из уже научне области на основним и мастер студијама 

положила остваривши просечну оцену 10,00, као и да је током студија (на свим нивоима 

студија) била стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије као и Фонда за младе таленте – Доситеја. 

 

4. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Имајући у виду укупни научно-истраживачки, стручни и педагошки рад, Комисија 

констатује да је Јована Миленовић, студент мастер академских студија, испунила све 

услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и 

Статутом Економског факултета у Нишу за избор у звање сарадника у настави за ужу 

научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије на Економском факултету у 

Нишу. Стога, Комисија са задовољством предлаже Катедри за рачуноводство, 

математику и информатику и Изборном већу Економског факултета у Нишу да 

кандидаткињу Јовану Миленовић изабере за сарадника у настави за предмете из 

уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије на Економском 

факултету Универзитета у Нишу.  

У Нишу, 13. септембра 2022. године 

 ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

1.____________________________________________________ 

Др Љиљана Бонић, редовни професор 
Економског факултета Универзитета у Нишу 

 

2.____________________________________________________ 

Др Тадија Ђукић, редовни професор 
Економског факултета Универзитета у Нишу 

 

3._____________________________________________________ 

Др Милица Ђорђевић, ванредни професор 
Економског факултета Универзитета у Нишу 


