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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

- КАТЕДРИ ЗА НАЦИОНАЛНУ ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ – 

- ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - 

 

Одлуком Изборног већа Економског факултета Универзитета у Нишу број 04-1497/7 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 Финансије, банкарство 

и осигурање 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 Финансије, банкарство и осигурање 

пријавио се један кандидат – Милица Ристић Цакић, студент мастер академских студија. 

Комисија је констатовала да је Милица Ристић Цакић, уз пријаву, приложила 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.  

 

1. БИОГРАФИЈА И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

 

Милица Ристић Цакић рођена је 08.01.1992. године у Лесковцу. Основне академске студије 

на Економском факултету у Нишу (модул Финансије, банкарство и осигурање) уписала је 2011. 

године и исте завршила 2015. године са просечном оценом 9,54. Дипломски рад под називом „Обим 

и структура трансфера са социјалним наменама“ из предмета Јавне финансије одбранила је са 

оценом 10 и стекла звање дипломирани економиста. Током школовања посебно је показала 

интересовање за проблематику јавних финансија и монетарне економије, те је њен циљ бављење 

научним радом и усавршавање из ових области.  

За време студија била је добитник бројних награда и стипендија, од којих су најзначајније: 

награда младим талентима града Лесковца (2013., 2014., 2017., 2018., 2019.), Светосавска награда 

града Лесковца (2015., 2016.), Октобарска награда града Лесковца (2017.). Такође, за време студија 

била је добитник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Фонда за младе 

таленте Републике Србије-Доситеја, као и стипендије за докторанде Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја у складу са програмом подстицања младих и надарених за 

научноистраживачки рад за период 2016-2020. године. 
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Као студент основних академских студија бавила се истраживањима, те је учествовала у 

изради идејног пројекта мини хидроелектране „Слатинска река“, јуна 2014. године, што је 

резултирало позитивном оценом и препоруком за Октобарску награду  директорке Фонда за развој 

Републике Србије. Била је учесник на пројектима „Сви за младе, млади за све“, „Ево прилике!“ и 

„Буди другачији“ и дала допринос у њиховој финансијској анализи. Пројекте је финансијски 

подржало Министарство омладине и спорта Републике Србије, а спроводио их Европски покрет у 

Србији-Лесковац. Као студент основних академских студија, учестовала је у разматрању 

преговарачког поглавља 20 за приступање Србије ЕУ на тему „Анализа активности у области 

политике предузетништва са посебним фокусом на предузетништво младих“ у организацији 

Економског института где је износила идеје о значају пореског третмана младих предузетника. 

Водила је неколико радионица у оквиру пројекта “Буди другачији 2”, који се реализовао уз 

финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и експертску подршку Тима за 

социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Радионице су  

подразумевале предузетничку обуку за младе, програма „Закорачи ка свом бизнису“, и биле су на 

тему “Како да свој бизнис план сместим у дати порески оквир”, 2017. године. Била је потпредседник 

Европског покрета у Србији – Лесковац и активно учествовала у развоју конкурентности Србије. У 

ангажовању на бројним пројектима, залагала се за повећање ефикасности у раду локалних 

самоуправа у Србији. Активно је учествовала у радионицама Омладинског клуба Лесковац, које су 

иницирале припрему пројеката и учешће града Лесковца у програмима и пројектима за младе. 

Учесник  је  бројних такмичења, симпозијума, летњих школа, стручних усавршавања, од којих се 

издвајају: Женско предузетништво; Симпозијум Савеза рачуновођа и ревизора Србије 26-28. мај 

2016. године; Семинар Економског института „Анализа активности у области политике 

предузетништва са посебним фокусом на предузетништво младих“; стручно усавршавање 

Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије „Нови модели управљања 

на Западном Балкану“; стручна обука Центра за Европске политике „Партнерством до добре јавне 

управе“; 13. Међународна летња школа економије Економског факултета у Нишу 2018-ISSE; обука 

за статистичку обраду података у области друштвених истраживања Правног факултета 

Универзитета у Нишу. 

Практично искуство из области финансија стекла је у ФХИ „Здравље Актавис АД“, у 

сектору за контролинг, 2016. године. Професионалну каријеру започела је 2017. године, од када је 

ангажована као сарадник у настави ван радног односа (демонстратор вежби) на Економском 

факултету у Нишу на Катедри за националну економију и финансије на предмету Економика 

трговине. Почев од школске 2018/2019 године ангажована је као сарадник у настави ван радног 

односа (демонстратор вежби) на предметима Јавне финансије и Монетарна економија. Просечна 

оцена добијена од стране студената за извођење часова вежби из наведених предмета за школску 

2016/2017. и школску 2018/2019 годину је 4,96. На стручном усавршавању боравила је на 

Белгородском државном Технолошком Универзитету В.Г.Шухов (V.G.Shukhov) и учествовала у 

истраживању руског државног буџета, 2018. године. Такође, боравила је у Бизнис инкубатору 

В.Г.Шухов у Русији, где се усавршавала у изради бизнис планова. Међународно практично искуство 

у сектору банкарства стекла је у банци „ВТБ 24 банка“ у Русији, 2018. године. 

Као млади истраживач била је ангажована на пројекту ОИ 179066 „Унапређење 

конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских 

интеграција Србије“ у периоду од 2016 до 2019. године, који је финансиран од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а реализован на Економском факултету 

Универзитета у Нишу. На истом пројекту била је ангажована и као истраживач Иновационог центра 

Универзитета у Нишу, 2019. године. Била је ангажована као истраживач на пројекту чији је носилац 
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Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, под називом “Улога и утицај туризма 

на локални економски развој: анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког округа” у 2019. 

години.  Била је члан стручног тима за израду стратешког документа „Програм развоја туризма 

града Лесковца са акционим планом за период 2020-2025. године“. Била је координатор тима за 

израду стратешког документа „Стратегија унапређења положаја младих града Лесковца за период 

2021-2025“, који је скупштина града Лесковца усвојила 18.11.2021. године. Израдила је неколико 

студија за потребе града Лесковца, међу којима су: „Студија економске изводљивости 

субвенционисања приватних предшколских установа у Лесковцу“, 2018. године (на основу Студије 

Градско веће Града Лесковца донело је одлуку о праву накнаде дела трошкова боравка деце и у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице) и „Анализа 

субвенционисања градског и приградског превоза пензионера у Лесковцу“, 2019. године.  

(Ко)аутор је тридесет и шест радова објављених у научним и стручним часописима и 

презентованим на конференцијама у земљи и иностранству. Учесник је више међународних научних 

скупова из области јавних финансија, фискалне политике, пореске конкуренције и монетарне 

економије. Коаутор је поглавља научне монографије међународног значаја “Актуальные вопросы 

учёта, контроля и налогообложения в инновационной экономике” (Ефекти државне помоћи на 

запосленост у Републици Србији), објављене у издању Белгородског државног технолошког 

универзитета В.Г.Шухов, 2018. године. Коаутор је монографије “Структура савремених пореских 

система” објављене у издању Економског факултета Универзитета у Нишу, 2019. године. Коаутор 

је поглавља научне монографије међународног значаја „Налоговая конкуренция в странах-членах 

ОЭСР“ (Пореска конкуренција у земљама ОЕЦД-а), објављене у издању Белгородског државног 

технолошког универзитета “ В.Г.Шухов“, 2021. године. 

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

(Сертификат руског језика издат од стране Белогродског државног технолошког универзитета 

„В.Г.Шухов“ (No. 22/23.1 KP – 007/2018)). У раду користи MS Office пакет, специјализоване 

софтверске пакете из области статистичке анализе и економетрије: IBM SPSS (Сертификат Правног 

факутлета Универзитета у Нишу за успешно завршену обуку за статистичку обраду података у 

области друштвених наука), Eviews Software, STATA (Data Analysis and Statistical Software). 

Поседује сертификат о завршеној обуци о истраживању база података (Ebsco Databases and Services 

Training; Trainer: Martin Kolman).   

Студент је мастер академских студија. Запослена је као истраживач-сарадник у 

Иновационом центру Универзитета у Нишу (Уговор о раду бр. 8/29-04-030/19-001 од 01.12.2019. 

године). Волонтер је у Општини града Лесковца и сарадник за финансије у Кабинету 

Градоначелника од 2018. године, од када је укључена и у анализу буџета града Лесковца. Од 2018. 

године члан је надзорног одбора Народног музеја Лесковац. Од 2020. године члан је Одбора за 

финансије и буџет града Лесковца. Одлуком Владе Републике Србије број. 119-3725/2021 од 

22.04.2021. године члан је Савета Академије Струковних студија Јужна Србија. Члан је научног 

друштва економиста Ниша.  
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2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ 

 

Резултате научно-истраживачког и стручног рада кандидаткиње Милице Ристић Цакић чине 

36 научних радова публикованих у начуним часописима и зборницима радова:  

Монографија националног значаја (M42): 

1. Ђуровић Тодоровић Ј., Ђорђевић М., Ристић М. (2019) Структура савремених пореских 

система, Економски факултет Универзитета у Нишу, 459. страна, ISBN: 978-86-6139-173-6, 

COBISS.SR-ID 274695180 

Монографскa студијa/поглављe у књизи М12 или радови у тематском зборнику међународног 

значаја (М14):  

2. Đurović Todorović, J., Ristić, M., Đorđević, M. (2019) The effects of tax competition in the 

domain of corporate income tax, In: Bojan Krstić (Ed) Enhancing Competitiveness of National 

Economies and Enterprises, pp. 21-41, University of Niš, Faculty of Economics, ISBN 978-86-

6139-183-5 

3. Джурович Тодорович Я., Джорджевич М., Ристич М. (2018) Влияние государственной 

помощи на трудобую занятость в Республике Сербия/Утицај државне помоћи на 

запосленост у Републици Србији, Монография: Актуальньіе вопросьі учета, контроля и 

налогообложения б инновационной экономике, pp. 175-195, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, ISBN 978-5-361-

00646-5 

4. Джурович Тодорович Я., Джорджевич М., Ристич-Чакич, М. (2021) Налоговая 

конкуренция в странах-членах ОЭСР/Пореска конкуренција у земљама ОЕЦД-а, 

Монография: Современный взгляд на развитие и совершенствование учетно-контрольных 

и аналитических функций управления экономикой промышленного предприятия, pp. 95-114, 

Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 
ISBN 978-5-361-00939-8 

Радови у међународним часописима изузетне вредности (М23):  

5. Đurović Todorović J.N., Đorđević M.S., Ristić Cakić M.B. (2022) Do the Effective Tax Incentives 

Reduce Tax Revenues? Investigating the Paradox of Corporate Income Tax in Serbia. Journal of 

Tax Reform, 8(2): 108-126, ESCI,  https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.2.1111 

Радови у националним часописима међународног значаја (М24):  

6. Ристич М., Хлусова В.П. (2018) Влияние государственного управления на налоговые 

поступления в Российской Федерации/Influence of public administration on tax income in 

Russian Federation, Scientific result: Economic Research, 4(4): 74-86, eISSN 2409-1634 DOI 

10.18413/2409-1634-2018-4-4-0-9  

7. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2018). Estimating the determinants of tax evasion 

using empirical data. Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, 7(16): 11-19, 

ISSN 1840-3557 DOI 10.7251/ZREFIS1716011D  

                                                           
1 Према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача (Сл. Гласник, бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017), Прилог 2: У области друштвених и хуманистичких наука, 

међународни часопис категорије М23 је и часопис реферисан као ESCI, односно који се налази у међународној бази Web 

of Science: Emerging Sources Citation Index. 

https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.2.111
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8. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2021) The determinants of tax evasion: 

empirical evidence from Serbia. Economics. Information technologies, 48(3): 514–527, DOI 

10.52575/2687-0932-2021-48-3-514-527 

9. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2021) Fiscal responses to the Covid-19 

pandemic through redesigning of corporate income tax in the Republic of Serbia. Proceedings of 

the Faculty of Economics in East Sarajevo, 22(2021): 37-49, ISSN 1840-3557 DOI 

10.7251/ZREFIS2122037D  

Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33): 

10. Ristić M. (2017). Possibilities for reducing evasion of indirect taxes in Serbia. 48th International 

Scientific Conference „Contemporary Approaches in the Analysis of Economic Performances“, 11-

12 October 2017, Niš, University of Niš, Faculty of Economics, pp.  209-221, ISBN 978-86-6139-

145-3 

11. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2018). The tax wedge as the determinant of 

unemployment: a comparative overview of OECD countries and Serbia. 49th International 

Scientific Conference „Quantitative and Qualitative Analysis in Economics“, 18 October 2018, 

Niš, University of Niš, Faculty of Economics, pp. 65-75, ISBN 978-86-6139-170-5 

12. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2018). Study of the tax wedge in Bosnia and 

Herzegovina, Serbia and Montenegro using cluster analysis. 8. Međunarodna naučno-stručna 

konferencija Razvoj poslovanja 2018: „Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji“, 14-15 November 

2018, Zenica, Unierzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, pp. 245-253, ISSN 2490-2314 

13. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2019). Can the corporate tax be in the function of 

economic growth?. 50th International Scientific Conference „Contemporary Economic Trends: 

Technological Development and Challenges of Competitiveness“, 18 October 2019, Niš, University 

of Niš, Faculty of Economics, pp. 89-102, ISBN 978-86-6139-193-4 

14. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2020). What motivates tax evasion in the 

Republic of Serbia?. 9th Scientific conference with international participation „Real and Financial 

sector in the light of new technologies, new world and new challenges“, 23-25 March 2020, 

Jahorina, University of East Sarajevo, Faculty of Economics Pale, pp. 143-154, ISSN 2303-8969 

15. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2020). Taxation in a digitizing world: 

solutions for corporate income tax in the age of Covid-19. 51th International Scientific Conference 

„Digital Economy: Chances, Risks, Sustainable Development“, 15 October 2020, Niš, University 

of Niš, Faculty of Economics, pp. 131-142, ISSN 978-86-6139-204-7 

16. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2021). Tax Competition and Tax 

Coordination in OECD Countries. 8th REDETE Conference: „Researching economic development 

and entrepreneurship in transition economies“, 3-5 September 2021, Niš, University of Banja 

Luka, Faculty of Economics, pp. 77-91, ISBN 978-99976-57-04-6 

17. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2021). Improving corporate tax incentives 

in the Republic of Serbia: managing the impact and mitigating the consequences of covid-19. 52th 

International Scientific Conference „Emerging trends in global and national economy“ 14 October 

2021, Niš, University of Niš, Faculty of Economics, pp. 69-79. ISBN 978-86-6139-222-1  

Радови у врхунским часописима националног значаја (М51):  

18. Ristić M., Đurović Todorović J., Đorđević M. (2019). Factors of the Value Added Tax Collection 

Efficiency in the Republic of Serbia. Economic Themes, 57(1): 35-49. ISSN 0353-8648 DOI 

10.2478/ethemes-2019-0003 



6 
 

19. Ristić M., Milojević R., Radosavljević M. (2019). Long-term provisions as a security mechanism 

due to lack of quality. Ekonomski horizonti, 21(1): 75-89. ISSN1450-863X DOI 

10.5937/ekonhor1901075R 

Радови у истакнутим националним часописима (М52): 

20. Đorđević M., Đurović Todorović J.,  Ristić M. (2019). Improving performance of VAT system in 

developing EU countries: Estimating the determinants of the ratio C-Efficiency in the period 1997-

2017. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 16(3): 239-254. ISSN 0354-4699 

DOI https://doi.org/10.22190/FUEO1903239D 

21. Đorđević M., Đurović Todorović J., Ristić Cakić M. (2020). Application of unconventional 

monetary policy instruments in mitigation of the economic consequences of the COVID 19 virus 

pandemic. Facta Universitatis: Economics and Organization, 17(3): 231-248. ISSN 0354-4699 
DOI https://doi.org/10.22190/FUEO200526018D 

22. Ćuzović S., Sokolov Mladenović S., Ristić M. (2017). Trade sector adjustment strategies for 

economic crisis with a review of Agrokor crisis. Novi Ekonomist, 11(22): 56-71. ISSN 1840-2313  

DOI 10.7251/NOE1722064C 

23. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2018). Environmental taxes as the instrument of 

environmental policy in developing countries. Novi Ekonomist, 12(24): 45-62. ISSN 1840-2313 

DOI 10.7251/NOE1926016D 

24. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2019). C-Efficiency ratio as a measure of VAT 

efficiency in EU developing countries and Serbia. Novi Ekonomist, 13(26): 16-25. ISSN 1840-2313 

DOI 10.7251/NOE1926016D 

25. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić  Cakić M. (2020). The use of cryptocurrency as a 

payment instrument in the Republic of Serbia. Novi Ekonomist, 14(28): 6-14. ISSN 1840-2313 

DOI: 10.7251/NOESR2028006DJ  

26. Đorđević M., Đurović Todorović J., Ristić Cakić M. (2020). Značaj upotrebe QE i „novca iz 

helikoptera“ u pokretanju privredne aktivnosti nakon krize izazvane virusom COVID-19. 

Finansije, Broj 1-6/2020: 7-27. ISSN 1840-2313 DOI: 10.7251/NOESR2129057DJ 

27. Đorđević M., Đurović Todorović J., Ristić Cakić M., (2021). Fiscal implications of the crisis 

caused by the covid-19 virus pandemic in the world. Novi Ekonomist, 15(21): 57-75. ISSN 1840-

2313 DOI: 10.7251/NOESR2129057DJ 

Радови у националнним часописима (М53): 

28. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2021). Pension Expenditure Analysis: 

Empirical Study of a Serbian Local Self-Government. Economics of Sustainable Development.  

5(1): 1-12. ISSN 2560-421X DOI: 10.5937/ESD2101001D 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63): 

29. Đurović Todorović J., Ristić M. (2018). Efekti državne pomoći na regionalni razvoj Republike 

Srbije, XXIII Međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja 

jugoistočne Evrope održan 29. јуна 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 

Zbornik radova sa skupa, str. 49-62. ISBN: 978-86-6139-155-2 

30. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić M. (2018). Poreski klin u Republici Srbiji. II 

International Scientific Conference „Regional development and cross-border cooperation“, 

December 2018, Pirot, UO Privredna komora Pirot, str. 17-25. ISBN 978-86-900497-1-4 

 

https://doi.org/10.22190/FUEO1903239D
https://doi.org/10.22190/FUEO200526018D


7 
 

31. Đurović Todorović J., Ristić M. (2019). Smanjenje utaje indirektnih poreza kao determinanta 

ublažavanja regionalnih nejednakosti u Republici Srbiji. ХХIV Međunarodni naučni skup 

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope održan 21. јуна 2019. godine 

na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Zbornik radova sa skupa, str. 127-136. ISBN 978-

86-6139-178-1 

32. Đurović Todorović J., Ristić Cakić M. (2020). Uloga poreza na dobit preduzeća kao automatskog 

stabilizatora u Republici Srbiji. ХХV Međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i demografski 

tokovi zemalja jugoistočne Evrope održan 26. јуна 2020. godine na Ekonomskom fakultetu 

Univerziteta u Nišu, Zbornik radova sa skupa, str. 495-506. ISBN: 978-86-6139-201-6 

33. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2021). Regionalna državna pomoć u funkciji 

podsticanja zaposlenosti u Republici Srbiji. ХХVI Međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i 

demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope održan 25. јуна 2021. godine na Ekonomskom 

fakultetu Univerziteta u Nišu, Zbornik radova sa skupa, str. 165-173. ISBN: 978-86-6139-215-3 

34. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2022). Penzijski sistem u kontekstu 

regionalnog razvoja Republike Srbije: između budžetskog deficita i socijalne pravde. ХХVII 

Međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope 

održan 24. јуна 2022. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Zbornik radova sa 

skupa, str. 111-119. ISBN: 978-86-6139-226-9 

35. Đurović Todorović J., Đorđević M., Ristić Cakić M. (2020). Faktori evazionog ponašanja 

poreskih obveznika sa aspekta pravnih i fizičkih lica u Republici Srbiji. Naučni skup  Ekonomska 

politika Srbije u 2020. godini održan 21. decembra 2019. godine na Ekonomskom fakultetu 

Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova sa skupa, str. 215-232. ISBN: 978-86-403-1625-5 

36. Đorđević M., Đurović Todorović J., Ristić Cakić M.  (2021). Pogoršanje fiskalnih performansi 

Republike Srbije rastom izdataka u sistemu zdravstvenog osiguranja. XX Naučni skup 

Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije održan 9. aprila 

2021. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Zbornik radova sa skupa, str. 

125-147. ISBN: 978-86-6091-120-1 

На основу анализе објављених радова, Комисија је дошла до закључка да они могу да се 

окарактеришу као блиско релевантни научној области за коју је расписан конкурс. Тако, 

кандидаткиња у својим радовима успешно презентира актуелне концепте из уже научне области 

финансије, банкарство и осигурање. 

1. Структура савремених пореских система 

Монографија „Структура савремених пореских система“ резултат је дугогодишњег 

истраживачког рада на наведеној проблематици. Рад је интензивиран у оквиру пројекта 

„Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу 

европских интеграција Србије“, број 179066 Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републики Србије, у оквиру којег је и финансирано издавање ове публикације. Монографија се 

састоји из три дела: (1) Порески систем, (2) Директни порези и (3) Порези на потрошњу и има 459 

страна. С обзиром да је порески систем веома комплексан феномен и да на свету не постоје две 

земље са идентичним пореским системима, први део монографије посвећен је пореском систему. 

Порески систем је део фискалног система и представља скуп пореских облика који у својој 

укупности делују унутар постојећег економског система испуњавајући постављене му фискалне, 

економске и социјалне циљеве. Стога је у другом и трећем делу монографије посебна пажња 

посвећена директним порезима и порезима на потрошњу.  
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2. The effects of tax competition in the domain of corporate income tax 

Рад субсумира научне радове који за предмет истраживања имају пореску конкуренцију и 

истражује ефекте пореске конкуренције. У овом раду анализирана је перспектива земаља Европске 

уније и Србије са аспекта глобалног индекса конкурентности. Циљ истраживања јесу ефекти 

пореске конкуренције у домену пореза на добит предузећа. На основу одговарајућих статистичких 

метода указано је на значај овог пореског облика на економски раст и развој земаља. Резултати 

кластер анализе показали су да земље које имају највећи индекс конкурентности имају најниже 

стопе незапослености и највеће учешће БДП-а у светском БДП-у. Резултати су показали да пореска 

конкуренција доприноси тенденцији снижавања стопа пореза на добит предузећа, што отвара 

проблем за разматрање под називом „трка ка дну“. 

3. Влияние государственной помощи на трудобую занятость в Республике Сербия 

У раду су анализирани ефекти државне помоћи за запошљавање на запослност у Републици 

Србији и ефекти државне помоћи за запошљавање на економску активност привредних субјеката. 

Анализа је извршена на основу доступних статистичких података за временски период од 2004 до 

2016. године. Анализирани су подаци преузети из транспарентних извештаја: Комисије за контролу 

државне помоћи, Министарства финансија, Републичког завода за статистику. На основу добијених 

резултата дате се смернице креаторима макроекономске политике, као и менаџменту предузећа у 

ком правцу треба да конципира своју стратегију развоја. 

4. Налоговая конкуренция в странах-членах ОЭСР 

С обзиром да је процес глобализације умногоме утицао на промене у пореским системима, 

у раду се наглашава значај пореске конкуренције. Пошто пореска конкуренција може имати и 

позитивне и негативне последице, у раду се испитује њено постојање између земаља чланица ОЕЦД-

а. Пореска конкуренција узрокована је нижим пореским стопама и увођењем пореских олакшица. 

Различити режими опорезивања довели су до разних парадокса, међу којима је „трка ка дну“ једна 

од најзаступљенијих у академским круговима. Сврха рада је проучавање постојања пореске 

конкуренције кроз динамику промене ефективних и законских стопа пореза на добит предузећа у 

периоду од 2004. до 2019. године. Детерминисањем ефективне пореске стопе на одговарајућем 

нивоу, земље чланице ОЕЦД одређују и ниво пореског оптерећења и постају учесници велике 

глобалне конкуренције у овој области. Емпиријском анализом испитана је промена ефективних и 

законских пореских стопа у овим земљама и утврђена је разлика између њих. Показало се да је у 

земљама ОЕЦД-а, у посматраном периоду, највећи број реформи спроведен је 2009. године, након 

Велике депресије. Такође, разултати указују на то да је разлика између просечне ефективне и 

законске пореске стопе у земљама ОЕЦД била знатно мања у односу на земље чланице Европске 

Уније. У земљама ОЕЦД-а, мање је заступљена пореска политика да пореске олакшице и друга 

прилагођавања утичу на привредну активност у земљи. Стога је и пореска конкуренција између 

пореских систма ових земаља мања.  

5. Do the Effective Tax Incentives Reduce Tax Revenues? Investigating the Paradox of Corporate 

Income Tax in Serbia 

Циљ овог рада је да се испита утицај пореских подстицаја као детерминанте привредног 

развоја на приходе од пореза на добит предузећа у Србији. У раду су коришћени подаци из 

секундарних ресурса Министарства финансија за период од 2007. до 2018. године и примењена је 

регресиона и факторска анализа. Истраживање је обухватило 10 пореских подстицаја који су 

коришћени у Србији у анализираном периоду. Методологија емпиријске верификације обухватила 
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је корелациону анализу, регресиону анализу и факторску анализу. Примењена је Анализа главних 

компоненти (PCA) јер овај метод издваја важне податке како би представио скуп нових варијабли 

које се називају главне компоненте. Овако добијени модел формираo je утврђене компоненте 

пореских подстицаја као независне варијабле. Модел разматра пореске подстицаје груписане у 4 

компоненте. Резултати емпиријског истраживања указују да постоји позитиван утицај појединих 

пореских подстицаја на приходе од пореза на добит предузећа и доказали су парадокс наплате 

пореза инициран пореским подстицајима. Модел је доказао да порески подстицаји који објашњавају 

компоненту Ф1 имају позитиван ефекат на приходе од пореза на добит предузећа. Наиме, 

подстицаји за инвестиције, подстицаји који ослобађају обвезника плаћања пореза на добит за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, као и смањење 

по основу укидања двоструког опорезивања позитивно утичу на приходе од пореза на добит 

правних лица. Позитиван утицај пореских подстицаја може се објаснити њиховом ефективношћу. 

Резултати показују да политика пореских подстицаја мора бити детаљно дефинисана у циљу 

постизања економских и социјалних циљева. 

6. The determinants of tax evasion: empirical evidence from Serbia 

Рад сагледава велики проблем пореских органа, утају пореза. Пошто не постоје прецизни 

параметри за мерење фактора који утичу на утају пореза, постоји низ различитих тумачења међу 

ауторима који истражују овај проблем пореске политике. Прегледом тематске литературе, у раду је 

утврђено да фактори пореске утаје нису детаљно испитани. У раду се анализирају ставови и 

перцепције физичких и правних лица о утаји пореза у Републици Србији, као и разлике међу њима. 

Идентификација разлика омогућава креирање оптималног дизајна пореске политике против овог 

проблема. На основу прикупљених података, примењена је статистичка техника за испитивање веза 

између варијабли. Овакав приступ је омогућио бољи увид друштвених група које су склоније утаји 

пореза. На основу резултата добијених коришћењем једног од најчешће коришћених 

непараметарских тестова у емпиријским истраживањима, закључено је да не постоји статистички 

значајна разлика  између правних и физичких лица на ставове у домену евазивног понашања у 

Републици Србији. Србија.  

7.  Fiscal responses to the Covid-19 pandemic through redesigning of corporate income tax in the 

Republic of Serbia 

Порез на добит предузећа је основни алат фискалног система због своје осетљивости на 

економска кретања и утицаја који може имати на економске одлуке предузећа. У раду се сагледава 

улога овог пореског облика у периоду после кризе изазване пандемијом Ковид-19. Иако је његова 

оправданост доведена у питање у оквиру актуелне литературе, порез на добит предузећа представља 

један од пореских облика којим се може деловати на стабилизацију и развој економије, посебно 

након кризе. Из тог разлога, овај рад пружа анализу пореза на добит предузећа у Србији. Рад се 

фокусира на снижене пореске стопе и пореске подстицаје. Циљ рада је да пружи допринос 

литератури са два аспекта. Прво је пружање доказа да је неопходно спровести параметарску 

реформу пореза на добит предузећа. Други аспект је пружање додатних извора литературе о кризи 

Ковид-19. 

8. Possibilities for reducing evasion of indirect taxes in Serbia 

Рад садржи анализу утаје индиректних пореза. Циљ рада је да анализом утаје индиректних 

пореза и фактора који одређују њен обим, укаже на важност овог проблема, посебно у земљама у 

којима су ови приходи основни извор јавних прихода. Посебна пажња посвећена је анализи 
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фискалне политике Србије. У последњем делу рада, дате су препоруке за повећање издашности и 

ефикасности наплате пореза на додату вредност. 

9. The tax wedge as the determinant of unemployment: a comparative overview of OECD countries 

and Serbia 

У раду се наводи значај пореског клина као значајног дела трошкова рада. Порески клин 

добија велику пажњу у академским круговима, након велике глобалне економске и финансијске 

кризе, када је емпиријско истраживање открило позитивну корелацију између незапослености и 

пореског клина. Циљ рада је да истражи импликације пореског клина на незапосленост у земљама 

ОЕЦД-а и Србији. Кластер анализа спроведена је на узорку од 36 земаља, што је резултирало у три 

групе земаља класификованих према њиховом пореском клину и стопи незапослености. Србија 

спада у групу кластера, која долази одмах после групе земаља са највећим пореским клином и 

стопом незапослености. Резултати су показали да порески клин има значајан утицај на запосленост 

у земљама ОЕЦД-а и Србији. 

10. Tax Competition and Tax Coordination in OECD Countries 

У раду се анализира динамика промена пореских стопа у земљама чланицама ОЕЦД-а у 

циљу утврђивања постојања пореске конкуренције. Рад истражује тренд кретања просечне 

ефективне пореске стопе у земљама ОЕЦД-а. Имајући у виду да је велики број земаља различитог 

степена развоја део ове Организације, на основу резултата закључује се у којим земљама постоји 

највише одступања од просечне ефективне стопе. Утврђено је постојање јаке позитивне статистички 

значајне корелације између законске и ефективне стопе пореза на добит предузећа и доказано да 

законска стопа утиче на ефективну пореску стопу.  

11. Factors of the Value Added Tax Collection Efficiency in the Republic of Serbia 

 Рад истражује факторе ефикасности наплате пореза на додату вредност (ПДВ) у Републици 

Србији. Циљ рада је да испита утицај промене стандардне стопе која је резултат реформи 

спроведених 2012. године на наплату ПДВ-а. Регресиона анализа примењена је на серију података 

у периоду од 2005. до 2016. године. Резултати рада показују да је промена стандардне стопе ПДВ-а 

имала статистички значајан негативан утицај на перформансе ПДВ-а. У закључку се, такође, указује 

на то да је стопа привредног раста имала утицај на наплату ПДВ-а. Израчуната је снажна позитивна 

корелација између стопе привредног раста и перформанси ПДВ-а. 

12. Application of unconventional monetary policy instruments in mitigation of the economic 

consequences of the COVID 19 virus pandemic 

Рад указује на значај примене неконвенционалних инструмената монетарне политике током 

економске кризе изазване пандемијом вируса КОВИД 19 у најважнијим банкама на свету. Након 

теоријског прегледа концепта квантитативног ублажавања, у раду су представљена емпиријска 

искуства Јапанске банке, Федералних резерви, Европске централне банке и других централних 

банака. На основу анализе примењених мера и података о коришћењу квантитативних олакшица у 

одабраним централним банкама, може се закључити да су у већем или мањем интензитету земље 

прибегавале употреби овог инструмента у кризним временима. Такође, повећана ликвидност 

изазвана њиговим спровођењем имала је значајан утицај на агрегатну тражњу, инфлацију и БДП. 

Ова анализа може бити корисна монетарним властима у Србији у доношењу закључака који би 

довели до најбезболније примене овог инструмента у Републици Србији. 
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13. Значај употребе QE и „новца из хеликоптера“ у покретању приватних активности након 

кризе изазване вирусом КОВИД-19 

Рад анализира употребу неконвенционалних инструмената и мера монетарне политике, 

попут квантитативних олакшица (QЕ). Циљ рада је да укаже на значај употребе квантитативних 

олакшица, али и “новца из хеликоптера” у превазилажењу кризе изазване пандемијом вируса Ковид-

19. У раду су анализиране мере три изабране централне банке и централне банке Србије. Дошло се  

до закључка да су Централна банка Јапана, Федералне резерве САД-а и Европска централна банка 

прибегавале употреби неконвенционалних инструмената и мера монетарне политике и у периоду 

претходне кризе која је изазвана финансијским узроцима, а, такође, и данас у периоду кризе изазване 

здравственим факторима. Употреба ових инструмената има значајан утицај на све макроекономске 

варијабле, а пре свега на раст БДП-а, запослености, инфлације и на покретање привредне активности 

уопште. Народна банка Србије је, такође, приступила примени квантитативних олакшица и“новца 

из хеликоптера“. 

14. Pension Expenditure Analysis: Empirical Study of a Serbian Local Self-Government 

Рад врши анализу расхода за пензије кроз емпиријско истраживање локалне самоуправе у 

Републици Србији. Проблем финансирања пензија у систему обавезног пензијског осигурања у 

Републици Србији је постао актуелан након велике економске кризе 90-их година XX века, иако је 

присутност овог проблема била заступљена и раније. Анализи детерминанти расхода за пензије се, 

у складу са тим, почела поклањати велика пажња. Сходно томе да су у Републици Србији 

могућности за смањење расхода у систему обавезног државног пензијског и инвалидског осигурања, 

досадашњим реформама већ исцрпљене, у раду се наглашава да је неопходно сагледати и друге мере 

и могућности за промену дизајна пензијско инвалидског система. Предмет рада анализа односа 

између корисника пензије, врсте пензије и висине пензије. Циљ рада је, да се на основу анализе 

прикупљених података, анализира утицај корисника пензије и врсте пензије на висину пензије. 

Резултати истраживања показују да постоје значајне разлике у просечним износима исплаћених 

средстава између различитих категорија корисника пензије. Из рада се закључује да постоје значајне 

разлике у висини пензија између различитих врста пензија. Резултати рада показују да не постоји 

разлика између два анализирана фактора (врсте пензије и категорије корисника пензионера) у 

износима пензија, односно да категорија корисника пензије и врсте пензије немају статистички 

значајан утицај на висину пензије у Лесковцу.  

Запажено активно учешће кандидаткиње на конференцијама и научним скуповима и 

ангажовње на пројектима говори о њеном континуираном ангажовању у научном и стручном 

усавршавању. Посебно се истиче рад на монографији „Структура савремених пореских система“, 

објављеној у издању Економског факултета Универзитета у Нишу. У оквиру ангажовања на 

пројектима посебно се истичу пројекати финансирани од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (пројекат „Унапређење конкурентности јавног и приватног 

сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“), Министарства 

омладине и спорта (пројекат  Буди другачији 2”), као и пројекат чији је носилац Српска академија 

наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу (пројекат „Улога и утицај туризма на локални економски 

развој: анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког округа“). Истраживачке способности 

кандидаткиње истичу се и у оквиру њеног ангажовања на изради стратешких докумената као што 

су „Програм развоја туризма града Лесковца са акционим планом за период 2020-2025. године“ и 

„Стратегија унапређења положаја младих града Лесковца за период 2021-2025“, као и бројне студије 

које је самостално израдила. Такође, кооридинирње тимом у изради „Стратегије унапређења 

положаја младих града Лесковца за период 2021-2025“ указује на њено искуство у оквиру 
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пројектних активности. На тај начин потврђује се њено опредељење за усавршавање из области 

јавних финансија и монетарне економије.  

У својству сарадника у настави ван радног односа (демостратор вежби), кандидаткиња је била 

ангажована на Економском факултету Универзитета у Нишу у извођењу часова вежби из предмета 

Економика трговине током школске 2016/2017. године, из предмета Јавне финансије, током школске 

2018/2019., 2019/2020., 2020/2021. године и предмета Монетарна економија током школске 

2018/2019. и 2019/2020. године. Извођење вежби из наведених предмета јасно указује на педагошко 

искуство кандидаткиње из уже научне области Финансије, банкарство и осигурање. Посвећеност 

кандидаткиње у раду огледа се и у њеном ангажовању у оквиру ваннаставних активности. 

Кандидаткиња је активно учестовала у промовисању Економског факултета у средњим школама и 

научним институцијама као што је Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, где је у 

оквиру Научног клуба извршена и промоција монографије „Структура савремених пореских 

система“.  

Просечна оцена добијена од стране студената за извођење часова вежби из наведених предмета 

за школску 2016/2017. и школску 2018/2019. годину је 4,96. Високе оцене од стране студената 

резултат су ангажовања у припреми и извођењу вежби као и консултацијама и континуираном 

праћењу рада студента у циљу лакшег савлађивања градива. Њена посвећеност у раду са студентима 

огледа се и у ангажовању кандидаткиње у ваннаставним активностима студената као што су: 

такмичење „Трговинска дипломатија“ из предмета Економика трговине, посета Народној банци и 

такмичења „Монетура“ из предмета Монетарна економија и такмичења „Финансије за касније“ из 

предмета Јавне финансије.  

Имајући у виду преданост у раду, као и испољену способност да студентима пренесе потребно 

знање и успостави са њима квалитетну комуникацију, рад кандидаткиње Милице Ристић Цакић 

позитивно је оцењен од стране предметних наставника. 

 

3. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

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

услова за рад пријављене кандидаткиње на конкурс Економског факултета у Нишу за избор 

сарадника у настави за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање, Комисија је дошла 

до следећих закључака:  

Кандидаткиња Милица Ристић Цакић је студије првог степена завршила са просечном оценом 

најмање осам (8,00), односно, основне студије завршила је са просечном оценом 9,54. Из групе 

предмета у оквиру уже научне области Финансије, банкарство и осигурање (Јавне финансије, 

Монетарна економија, Финансијски систем и финансијске институције, Финансијска тржишта, 

Банкарски менаџмент) кандидаткиња је остварила просечну оцену 9,8. 

Увидом у остварене резултате научно-истраживачког рада Комисија констатује да је Милица 

Ристић Цакић објавила велики број научних радова из уже научне области Финансије, банкарство и 

осигурање у часописима и зборницима са међународних и домаћих научних скупова и 

конференција, чиме се потврђује њен смисао за научно-истраживачки рад.  
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Кандидаткиња има вишегодишње наставно и педагошко искуство стечено извођењем часова 

вежби из предмета из уже научне области Финансије, банкарство и осигурање на Економском 

факултету у Нишу, чиме се потврђује њен смисао за наставни рад.  

Увидом у документацију, Комисија констатује да кандидаткиња има већи број активности у 

оквиру предмета из уже научне области за коју се бира: учешће у пројектима, летњим школама, 

истраживачким форумима, курсевима, саветовањима, радним групама, чланство у професионалним 

удружењима и стручним телима, као и ангажовање у друштвено-одговорним акцијама које 

доприносе широј заједници. 

 

4. ПРЕДЛОГ КОМИСЈЕ 

 

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

Комисија констатује да је Милица Ристић Цакић, студент мастер академских студија, испунила 

све услове предвиђене Законом о високом образовању за избор сарадника у настави за ужу научну 

област Финансије, банкарство и осигурање на Економском факултету Универзитета у Нишу.  

Стога, Комисија са задовољством предлаже Катедри за националну економију и финансије и 

Изборном већу Економског факултета у Нишу да кандидаткињу Милицу Ристић Цакић изабере 

за сарадника у настави за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање на 

Економском факултету Универзитета у Нишу. 
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