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BETtY Y OJJ:rOBAPAJYTtEM CACTABY TIPABHOr
<I>AKY JITETA YHIIBEP3IITETA Y HHlllY

HHrn

O.Lifl)'KOM Hay'-IHO-cTp)''-IHor Bena 3a .LIPYWTBeHe 1-1 xyMaHHCTI-1'-IKe HayKe

8/ 18-01-004/ 12-037 O.L\ 26.04.2012.

YHHBep31-1TeTa y H1-1wy 6p.

rO,ll,HHe o6pa3oBaHaje

KoMHCHja 3a n1-1cal-he J.13BewTaja o np1-1jaBJbeHJ.1M KaH,ll,H,ll,aTHMa Ha KOHKypc 3a H36op
je,ll,HOr HacTaBHHKa y 3Batbe BaHpe,ll,HH npocpecop HJlH pe.L\OBHH npo¢ecop 3a y)!{y
npaBHO-eKOHOMCK)' Ha)''-IH)' o6nacT Ha npaBHOM q)aK)'JlTeTy y HHwy, y caCTaBy: .LIP
MHilOpa,ll, DO)!{Hn, pe,ll,OBHI-1 npo¢ecop npaBHOr cpaKyJlTeTa YHHBep31-1TeTa y HHW)' KoMHCHje,

npe,ll,Ce,ll,HHK
cpaKynTeTa

.LIP

YHHBep3HTeTa

EMHJlHja

y

ByKa,ll,HH,

I>eorpa,ll,y

1-1

.LIP

pe,ll,OBHI-1

M1-111eBa

npo¢ecop

npaBHOr

AHI)enKOBI-111,

pe,ll,OBHI-1

npocpecop npaBHOr cpaK)'JlTeTa y HHW)'.
Ha OCHOBY nperne,ll,aHor KOHKypcHor MaTepHjana, no,ll, HeTHX .L\OK)'MeHaTa 1-1
pa,ll,OBa KaH,ll,H,ll,aTa, KoMHCHja nO,ll,HOCI-1 Beny y O,ll,rOBapajylieM caCTaB y npaBHOr
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cpaKymeTa YHHBep3HTeTa y H1-1wy ('-ln.

CTaT)'Ta) cne,ll,elil-1

II3B E III TA J
I O KOHKYPCY

Ha KOHKypc 3a J.136op je,ll,HOr HaCTaBHHKa y 3Bal-he BaHpe,ll,HI-1 npoq)ecop Hfll-1
pe,ll,OBHH

npocpecop

, Cny)!{6eHoM

3a

rnacHHKY

np1-1jaB1-10 ce je,ll,aH

)')!{)'

npaBHO-eKOHOMCK)'

Peny6111-1Ke

KaH,ll,H,ll,aT:

Cp61-1je"

.LIP Cpl)aH

npaBHOM cpaK)'JlTeT)' YHHBep31-1TeTa y

Ha)''-IH)'

31, O.L\

6p.

fony6oBHn,

06JlaCT,

o6jaBJbeH

12.04.20 12.

BaHpe,ll,HH

)'

ro,ll,HHe,

npo¢ecop

Ha

HHW)'. KoMHCHja je KOHCTaTOBaJla ,ll,a je

KaH,ll,H,ll,aT nO,ll,HeO CBe ,ll,OK)'MeHTe, npe,ll,BHQeHe KOHK)'pCOM , )' CKJla,ll,y Ca 3aKOHCKJ.1M 1-1
CTaT)'TapHHM )'CJlOBHMa, 1-1 ,ll,a C)' Ce CTeKJll-1 CBI-1 )'CflOBI-1

3a nperJle,ll, 1-1 OUeHy

nO,ll,HeTHX ,ll,OK)'MeHaTa.

II li HOr PAct>IIJA II IIO,LIAQII 0 TIPOct>ECMOHAJIHOJ
KAPMJEPH
KaH,ll,H,ll,aT .LIP Cpl)aH rony60BI-1n pol)eH je

13.

MapTa

1965.

rO,ll,HHe y HHW)',

r,ll,e je 3aBpW1-10 OCHOBH)' 1-1 cpe,ll,l-b)' WKOfl)'. npaBHI-1 cpaK)'JlTeT )' HHW)' yn1-1cao je
WKOJlCKe

9,57.

1984/85.

rO,ll,HHe, a 3aBpW1-10

02.11.1988.

rO,ll,J.1He Ca npoce'-!HOM OUeHOM

nocJle,ll,HnJlOMCKe CT)',ll,Hje Ha npaBHOM cpaK)'JlTeTy YHHBep31-1TeTa y Eeorpa,ll,y,

npaBHO-eKOHOMCKI-1

CMep,

)'nHCaO je

WKOJlCKe

1989/90

rO,ll,HHe

1-1

Ha

HCTOM

<l>aK)'JlTeTy O,L1,6paHHO MarHCTapCKI-1 pa,ll,, nO,ll, Ha3HBOM ,JaBHa nOTpOWI-ba )' cp)'HKUHjl-1
CTa6J.1Jll-13aUHOHe nOJlHTHKe"
MarHCTpa

05.10.1994.

npaBHO-eKOHOMCKHX

HayKa.

rO,ll,HHe 1-1 THMe CTeKaO aKa,ll,eMCKI-1 CTeneH
)J,OKTOpCK)'

,ll,HCepTal~Hj)'

nO,ll,

HaCJlOBOM

„Институционални оквири деловања монетарног фактора у економској
политици транзиторних привреда“, одбранио је 11.02.2002. године на Правном
факултету Универзитета у Београду и тиме стекао научни степен доктора
правно-економских наука.
Од 1990. године налази се у радном односу на Правном факултету у
Нишу у својству сарадника за предмет Економска политика, најпре у звању и на
радном месту асистента-приправника, затим од 06.04.1995. године у звању и на
радном месту асистента, а од 09.10.2002. године у звању и на радном месту
доцента. Одлуком Научно-стручног већа право, социологија, економија и
менаџмент Универзитета у Нишу, бр. 8/18-01-008/07-007 од 18.09. 2007. године,
а на основу Одлуке Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу, изабран
је у звање ванредни професор за ужу правно-економску научну област. Почев од
школске 1991/92. године изводи вежбе, а од 2002. године и предавања, испите,
као и друге послове из области наставе (консултације, колоквијуми и сл.).
Према акредитованом програму основних и мастер академских студија права,
распоређен је за извођење наставе на предметима: Економска политика и
Пословне и банкарске финансије на основним студијама; Право привредног
система ЕУ и Предузетништво и менаџмет на мастер студијама. На докторским
студијама права распоређен је за извођење наставе на предмету Међународни
економски и финансијски односи. У току професионалне каријере био је
одређен за ментора при изради једне докторске дисертације, као и за члана
комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, односно магистарске тезе.
Учествовао је, са рефератима, у раду више домаћих и међународних
научних скупова. У протеклом периоду био је ангажован као истраживач на
више научних пројеката националног карактера. Током израде докторске
дисертације (јун 1996) реализовао је студијски боравак на Отвореном
универзитету у Амстердаму (Open University Amsterdam), у трајању од месец
дана. Користи се енглеским језиком. Написао је и објавио укупно 67 радова: 38
радова до избора у звање ванредни професор, и 29 радова након избора у звање
ванредни професор. Поменути радови саопштени су на научним скуповима
домаћег и међународног карактера и/или објављени у научно-стручним
часописима међународног или националног значаја, тематским зборницима и
зборницима са домаћих и међународних научних скупова. Аутор је једног
уџбеника и две монографије. Неки од објављених радова цитирани су у домаћој
и страној литератури.
Од 2002. године, члан је Европске асоцијације за еволутивну политичку
економију (Еuropean Association for Evolutionary Political Economy) - Erasmus
Univerisity Rotterdam. У протеклом периоду учествовао је у раду различитих
органа и тела Правног факултета Универзитета у Нишу и обављао друге
активности које представљају допринос академској и широј заједници.
III ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА
У складу са Одлуком о именовању Комисије за писање извештаја о
пријављеним учесницима на конкурсу и Ближим критеријумима за избор у
звања наставника које је усвојио Сенат Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу, бр. 2/08), у прегледу научног и стручног рада указујемо
на објављене научне радове, учешће у научним пројектима, саопштења, односно
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усмена излагања на међународним или домаћим скуповима и индекс
цитираности учесника конкурса.
1. Објављени радови
Преглед објављених научних и стручних радова кандидата наводимо на
начин како је то учињено у пријави на конкурс. Радови су разврстани у две
групе - радови објављени пре и након избора кандидата у звање ванредни
професор, при чему је сваки рад означен и вреднован у складу са ознакама врсте
научних резулата (М категорија).
Радови објављени до избора у звање ванредни професор:
а) Јавно оцењени и брањени радови:
1. „Јавна потрошња у функцији стабилизационе политике“, магистарски
рад, Београд: Правни факултет 1994, 146 стр.
2. „Институционални оквири деловања монетарног фактора у економској
политици транзиторних привреда“, докторска дисертација, Београд:
Правни факултет 2002, 318. стр.
б) Књиге:
3. Европска монетарна унија – Институционални аспекти, монографија,
Правни факултет у Нишу- Центар за публикације, 2007, 191 стр.
в) Чланци:
4. „Општи споразум о царинама и трговини (ГАТТ) и његова улога у
данашњој међународној економској размени“, Зборник радова Правног
факултета у Нишу, бр.XXXI , 1991, стр. 171-178.
5. Приказ уџбеника „Основи економске политике“ аутора Др Емилије
Вукадин, Економика, Ниш, бр. 3-4, 1992, стр. 94-97.
6. „Јавне или опште друштвене потребе“, Зборник радова Правног
факултета у Нишу, бр.XXXII-XXXIII, 1992-93, стр. 119-126.
7. „Финансирање јавне потрошње“, Теме, Ниш, бр. 3-4, 1994. стр. 347-358.
8. „Експанзија јавне потрошње и неопходност њеног лимитирања“, Зборник
радова Правног факултета у Нишу, бр.XXXIV-XXXV,1994-95, стр. 141151.
9. „Својинска трансформација и злоупотреба права“, Злоупотреба права
(ур. Р. Ковачевић-Куштримовић), Правни факултет Ниш, 1996, стр. 392402.
10. „Introducing Private Capital and Market-based Concepts into Infrastructure“ ,
коауторски рад, међународни научни скуп Инвестиције – економски
услови и правни режим, Велико Трново, Бугарска, 1996.
11. Енциклопедија Ниша, редактори др Драгољуб Симоновић и др Биљана
Предић, одреднице: о грађевинарству (стр. 51.), друмском саобраћају (
стр. 80-81), ДД "Вулкан" Ниш (стр. 56-58) и "Ниш-Експрес" ДД за
саобраћајну делатност (стр. 182-184), Градина, Ниш, 1996.
12. „Квазифискална потрошња“, Економика, бр. 8/9, Београд, 1996, стр. 376379. (коаутор: Н. Голубовић).
13. „Домети монетарне политике у транзиторном периоду“, Теме, бр. 34,1997, стр. 369-381.
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14. „Независност централне банке у земљама централне и источне Европе“,
Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр.XXXVIII-XXXIX,199899, стр. 157-167.
15. „Приватизација банака у земљама централне Европе“, Зборник радова
Правног факултета у Нишу, бр.XL-XLI,2000/2001, стр. 185-197.
16. „Стране директне инвестиције и привредни опоравак у земљама
централне и источне Европе“, Страна улагања (ур. М. Божић), Правни
факултет у Нишу, 2001, стр. 143-155.
17. „Процес глобализације и развој институционалне инфраструктуре у
балканским земљама у транзицији“, Културни и етнички идентитети у
процесу глобализације и регионализације Балкана (ур. Д. Ђорђевић),
Центар за балканске студије и ЈУНИР, 2002, стр. 70-77.
18. „Балкан - зона слободне трговине“, зборник радова Глобализација,
акултурација и идентитети на Балкану, Филозовски факултет, Ниш,
2002, стр. 209-217.
19. „Валутни одбор као алтернатива централној банци“, Зборник радова
Правног факултета у Нишу, бр. XLII, 2002.стр.247-262.
20. „Institutional Constraints for Conduction of Economic Pоlicy in FR
Yugoslavia, Abstracts“, Complexity and the Economy: Implicatons for
Economic Policy (R. Delorme et al), 2002, p. 249-250. (коаутор: Н.
Голубовић).
21. „Реформа пореског система у балканским земљама у транзицији“,
(коауторски рад), Пореске реформе у Републици Србији – права пореских
обвезника, порески систем и пореска политика (ур. Ј. Горчић), Београд,
2003, стр. 159-170. (коаутор: М. Божић).
22. „Стране директне инвестиције“, Култура у процесима развоја,
регионализације и евроинтеграције Балкана, (Љ.Митровић), Студентски
информатички центар, СВЕН, 2003, стр. 187-195.
23. „Regional cooperation in Southeastern Europe“, Facta Universitates, Nis, Vol
2, No 1, 2003, str. 1-9. (коаутор: Н. Голубовић).
24. „Стране директне инвестиције (СДИ) и њихов утицај на привреду
балканских земаља у транзицији“, Зборник Правног факултет у Нишу,
XLIII/2003, стр. 24-71.
25. „Развој институција тржишне привреде у земљама југоисточне Европе“,
Квалитет међуетничких односа, свест о регионалном идентитету и
могућности сарадње и интеграције на Балкану (ур. Љ. Митровић et. аl),
Институт за социологију - Филозофски факултет, Ниш, 2004, стр. 147156.
26. „Институционална ограничења раста у привредама југоисточне Европе –
са посебним освртом на Србију“, (коауторски рад), Институционалне
промене као детерминанта привредног развоја Србије (ред. И. Росић),
Економски факултет Крагујевац, 2004, стр. 96-102. (коаутор Н.
Голубовић).
27. „Приватизација и економске перформансе – искуство неких балканских
земаља“, Регионални развој и интеграција Балкана у структуре ЕУ –
балканска раскршћа и алтернатитве (ред. Љ. Митровић et. Al),
Филозофски факултет – Институт за социологију, Ниш, 2004, стр. 223234.
28. „The Level of Economic Integration and Perspectives for Regional Economic
Cooperation in Southeastern Europe“, (коауторски рад), Problems and
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Prospects of Cooperation between the Countries of South-eastern Europe
within the Context of Black Sea Econmic Cooperation and Guuam, Collection
of Scientific Papers, Vol. I, Svishtov/Donetsk-Mariupol, 2004, str. 161-166
(коаутор: Н. Голубовић).
29. „Развој трговине између балканских земаља на путу ка Европској унији“,
Друштвене промене, културни и етнички односи и евроинтеграцијски
процеси на Балкану (ред. Љ. Митровић et. Al), Институт за социологију Филозофски факултет у Нишу, 2004, стр. 77-86. (коаутор М. Божић).
30. „Улога приватног сектора у финансирању развоја привредне
инфраструктуре“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2004,
193-206.
31. „Financial sector reform in the Balkan Countries in Transition“, Facta
Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 2, No 3, 2005, 229236. (коаутор: Н. Голубовић).
32. „Улога страног капитала у приватизацији банака – искуство неких
балканских земаља“, Балкан у процесу евроинтеграција – економија,
транзиција и регионална сарадња (ур. М. Божић), Филозофски факултет
– Институт за социологију, Ниш, 2005, стр. 119-133.
33. „Економски аспекти интеграције западног Балкана у Европску унију“,
Савремени Балкан у контексту геокултуре развоја, културе мира и
евроинтеграцијских процеса (ур. Љ. Митровић), Ниш, СВЕН, 2005, стр.
145-156. (коаутор: М. Божић).
34. „Економски развој Србије у XIX веку“, Србија 1804/2004: друштво,
економија, држава, право, политика, култура, религија (ур. С. Стојичић),
Центар за публикације – Правни факултет у Нишу, 2005, стр. 59-70.
(коаутор М. Божић)
35. „Economic Cooperation and Integration in Southeast Europe – Obstacles and
Oppurtunities“, Проблемы и перспективы развития сотрудичества
между странами Юго-Восточной Европы в рамкас Черноморского
сотрудничества и ГУАМ, Сборник научных трудов, Донецк: ДонНУ,
2005, стр. 185-190.(коаутор: Н. Голубовић).
36. „Економије балканских земаља у процесу регионалне и европске
интеграције“, Културни и етнички односи на Балкану – могућности
регионалне и европске интеграције (ур.Љ. Митровић et al.), Институт за
социологију Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2006, стр. 17-55;
(коаутори: М. Божић, П. Цветковић)
37. „Регионална сарадња и култура мира на Балкану“, Култура мира – појам
и функције (ур. Б. Милошевитћ et al.), Институт за социологију
Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2006, стр. 191-203;
38. „Хармонизација регулаторног оквира енергетског сектора земаља
Западног Балкана“, Балкан у процесу евроинтеграције (ур. М. Божић),
Институт за социологију – Филозофски факултет Ниш, 2007, стр. 139156. (коаутор: П. Цветковић).
Радови објављени након избора у звање ванредни професор
а) Књиге:
1. Основи пословних и банкарских финансија, уџбеник, Ниш: Центар за
публикације Правног факултета, 2010. 267 стр. ; 24 цм. ISBN 978-867148-105-2;
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2. Фискална правила у Европској монетарној унији, монографија, Ниш:
Студентски културни центар, 2012, 198 стр; 24 цм. ISBN 978-86-7757196-2: (М 42)
б) Уређивање монографских публикација и тематских зборника националног
значаја
3. Балкан у процесу евроинтеграције : 20 година транзиције = The Balkans
in the Process of European Integration : Twenty years of Transition /
/зборник припремили и уредили М. Божић и С. Голубовић/. – Ниш :
Филозофски факултет, 2009. – 261 стр. ; 24 цм. - (Едиција Балканске
студије; књ. 4) (М 49)
4. Двадесет година транзиције бивших социјалистичких привреда –
достигнућа и изазови : тематски број часописа Теме / приредили М.
Божић, Н. Голубовић и С. Голубовић. - Ниш : Универзитет, 2009. – 752
стр ; 24 цм (М 48)
5. Међународна научна конференција "Право Републике Србије и право
Европске уније - стање и перспективе" : зборник сажетака / /уредници Н.
Стојановић и С. Голубовић/. - Ниш : Правни факултет, Центар за
публикације, 2009. - 141 стр. ; 24 цм (М66)
6. Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе :
зборник радова. Св. 1 / /уредници Н. Стојановић и С. Голубовић/. - Ниш :
Правни факултет, Центар за публикације, 2009. - 748 стр. ; 24 цм (М 48)
7. Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе :
зборник радова. Св. 2 / /уредници Н. Стојановић, С. Голубовић/. – Ниш :
Правни факултет, Центар за публикације, 2009. – 614 стр. ; 24 цм (М 49)
8. Балкан у процесу евроинтеграције : унутаррегионални односи = The
Balkans in the Process of European Integration : Intraregional Relations /
/зборник приредили и уредили М. Божић, С. Голубовић/. – Ниш :
Филозофски факултет, 2010. – 276 стр. ; 24 цм. - (Едиција Балканске
студије; књ. 5) (М 49)
в) Чланци:
9. „Економска функција друштвеног капитала“, Економске теме, XLV,
2007/2, Ниш, стр. 27-36. (коаутор: Н. Голубовић), (M 51)
10. „Алтернативни приступи у концептуализацији друштвеног капитала”,
Економски анали, бр. 174/174, Београд, 2007, стр. 152-167. (коаутор: Н.
Голубовић), (M-24)
11. „Objectives and Tasks of the European System of Central Banks”, Facta
Universitatis Series Economics and Organization, Vol. 4, No 2, 2007, p.109118. (M 52)
12. „Улога централноевропске зоне слободне трговине (ЦЕФТА) у
придруживању земаља западног Балкана Европској унији”, Балкан у
процесу евроинтеграције – концепције развоја и социјалне импликације
(ур. М. Божић), Филозофски факултет – Центар за социолошка
истраживања, Ниш, 2008, стр. 99-110. (M 45 )
13. „Регулаторна улога Европске централне банке“, Правни живот, бр. 12
том IV, 2008 Београд, стр. 751-759. (коаутор: Н. Голубовић) (M-51)
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14. „Евроинтеграциони процес и земље западног Балкана“ Квалитет
међуетничких односа и култура мира на Балкану (ур. Д.Ђорђевић и Д.
Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу– Центар за социолошка
истраживања, Ниш, 2008, стр.147-153. (M-63)
15. „Незапосленост радне снаге у Србији као развојни проблем“, Теме,
XXXII Бр. 4, октобар - децембар 2008, стр. 881 – 900. (коаутор М.
Божић), (M-24)
16. „Независност централне банке у земљама западног Балкана“, Теме,
XXXIII, бр.2/2009, стр. 459-470. (М 24)
17. „Европски стандарди о независност централне банке и положај Народне
банке Србије“, Право Републике Србије и право Европске уније – стање и
перспективе (ур. Н. Стојановић, С. Голубовић), Правни факултет у
Нишу, 2009, стр. 507-520. (M 33)
18. „Макроекономски аспекти придруживања земаља западног Балкана
Европској унији“, Балкан у процесу евроинтеграције двадесет година
транзиције (ур. М. Божић, С. Голубовић), Филозофски факулутет –
Институт за социологију, 2009, стр. 125-135. (M 45)
19. „Утицај проширења Европске уније на промене у начину одлучивања
Европске централне банке“, Правни живот, бр. 13, том V 2009, стр. 133141. (M 51)
20. „Улога страних директиних инвестиција у привредном развоју земаља
западног Балкана“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира
на Балкану (ур. Д. Захаријевски еt. Аl), Ниш, 2009, стр. 29-41. (коаутор
М. Божић) (M 45)
21. „The European Standards on the Independence of the Central Bank and the
Position of the Central Bank of Serbia“, Facta universitatis. Series Law and
Politics., Vol. 7, No 1 2009, str. 1-10.
22. Одреднице: „Банкарска камата“, „Банкарска провизија“, „Банкарски
пласмани“ (32-34); „Евро“, „Европска банка за обнову и развој“ (104106); „Европска централна банка“ (109-110); „Конкурентност привреде“,
„Конкуренција у банкарству“ (221-223); „Кредитни потенцијал банке“
(228-229); „Ликвидност банака“ (262-263); „Спољни дуг“ (561), Српскоалбански лексикон (ур. Н. Петрушић et al.), Координационо тело Владе
Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Београд,
2010. (М 46)
23. „Институционални оквири организације и функционисања Европског
система централних банака“, Правни живот, бр. 11, том 3, 2010. стр.
511-522. (М 51)
24. „Споразуми о слободној трговини и економска сарадња западног
Балкана“, Балкан у процесу евроинтеграције: унутаррегионални односи
(ур. М. Божић, С. Голубовић), Филозофски факултет у Нишу, 2010, стр.
105-120. (М 45)
25. „Трговина људима - економски аспект“, Трговина људима: правна
заштита у међународним и националним оквирима (ур. П.
Димитријевић, М. Костић, С. Кнежевић), Правни факултет Универзитета
у Нишу, 2011, стр. 130-146. (М 63)
26. „Утицај маргинализма на извлачење друштвеног и историјског из
економске анализе“, Социологија, Vol. LIII, Nо 3, Беград, 2011, стр. 275296. (коаутори: С. Маринковић, Н. Голубовић) (М-24)
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27. „Искљученост са тржишта рада у јужној и источној Србији“, Теме, бр.
4/2011, стр. 1475-1493. (коаутор Н. Голубовић) (М 24)
28. „Примена теорије рационалног избора у анализи трговине људима“,
Наука, безбедност, полиција, Vol. 16. бр. 2, 2011, стр. 87-100. (коаутор Н.
Голубовић) (М 52)
29. „Прекогранична сарадња као инструмент регионалне политике Европске
уније“, Балкан у процесу евроинтеграције: модернизација и развој (ур. М.
Божић), Ниш: Филозофски факултет - Центар за издавачку делатност,
2011, стр. 102 – 117. (М 45)
2. Приказ радова објављених после избора у звање ванредни
професор
Радови које је кандидат објавио до избора у звање ванредни професор
анализирани су у извештајима приликом ранијих избора. Комисија се
определила да у овом Извештају анализира уџбеник и монографију кандидата,
као и чланке објављене након последњег избора.


Уџбеник Основи пословних и банкарских финансија, Ниш: Центар за
публикације Правног факултета, 2010. 267 стр.
У уџбенику „Основи пословних и банкарских финансија“ аутор је, из
широке и, често, компликоване материје пословног финансирања, организације
и функционисања банкарског система и банкарског пословања, издвојио оне
сегменте који су ближи правницима, презентирајући их на за њих разумљивији
начин. Материја у уџбенику систематизована је у осам посебних глава које су
логички подељене на одговарајућа поглавља и делове, тако да је његов садржај
логичан, систематичан и прегледан.
У првој глави обрађује се појам и предмет Послових финансија, те њихов
однос са другим финансијским дисциплинама и везе са појединим гранама
права.
Друга глава носи наслов „Финансијска функција у предузећу“.
Садржајно обухвата поглавља: предузеће као привредни субјект, добит као
мотив економске активности, појам и садржај финансирања предузећа, основни
финансијски извештаји и анализа финансијских индикатора. На одређени начин,
она представља подсећање на то да је пословно финансирање у функцији
добити као основног резултата пословања предузећа и његовог развоја путем
увећања капитала.
Глава трећа посвећена је управљању обртним средствима и носи наслов
„Финансијско управљање обртним средствима“. У њој су обрађена питања:
појам обртних средстава, управљање готовином, управљање купцима и
управљање залихама.
Четврта глава, под насловом „Краткорочно и средњорочно финансирање
предузећа“, посвећена је рочности и изворима финансирања. У оквиру ње
обрађени су краткорочни и средњорочни извори. Посебно се обрађују извори
који су повезани са редовним пословањем предузећа, односно који се нуде на
финансијском тржишту. На крају ове главе анализирају се инструменти
средњорочног финансирања предузећа.
У петој глави, под насловом „Дугорочно финансирање предузећа“,
аутор, најпре, анализира облике финансирања дугорочних потреба из
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сопствених средстава предузећа. Након тога, упознаје читаоца с могућностима
финансирања предузећа на финансијском тржишту. Анализа дугорочних
финансијских инструмента и њихова употреба у функцији дугорочног
финансирања дати су у завршном делу ове главе.
Са шестом главом почиње други део уџбеника посвећен банкарским
финансијама. Он носи наслов „Банке: настанак и развој“. На концизан, по
редоследу логичан и разумљив начин, аутор у кратком прегледу упознаје
читаоца са: појмом банака, њиховим настанком и развојем, те врстама и
функцијама банака.
Седма глава носи наслов „Финансијски ситем“. Она почиње са моделима
финансирања, а наставља се са описом банкарског система и обрадом
небанкарских финансијских институција. У оквиру банкарског система
обрађена су питања: централна банка (појам и правни статус), финансијско
посредовање пословних банака, као и регулација банкарске активности.
Последњу, осму, главу аутор је посветио банкарском пословању.
Одабрао је најзначајнија питања из ове, иначе, врло сложене и разноврсне
материје. Почиње са облицима и принципима банкарског пословања, наставља
са изворима и пласманима средстава банака, а завршава са односом банке и
клијената. Као најзначајнија питања из ове области обрађена су: ликвидност
банке, принципи рентабилности и сигурности пласмана; депозитни и
недепозитни извори, кредитни банкарски пласмани, некредитни банкарски
послови, банкарски клијенти и банкарска тајна.
Уџбеник „Основи пословних и банкарских финансија“ по свом садржају
и начину обраде материје одговара савременим стандардима правно-економске
научно-стручне литературе. Он употпуњује празнину која је постојала у овој
врсти литературе неопходној студентима права у изучавању области пословних
и банкарских финансија. Његовим коришћењем студенти основних академских,
али и других виших нивоа студија права, могу спознати једну сложену и
комплесну материју. Знања из ове области су им од користи за њихово
професионално ангажовање, као и за професионални ангажман правника на
пословима финансија и банкарства. Стил излагања материје је јасан и примерен
уџбеничкој обради. Појмови, њихово објашњење и анализа међусобних односа
категорија и процеса, научно су и стручно утемељени и, за студенте, лако
разумљиви.


Монографија Фискална правила у Европској монетарној унији, Ниш:
Центар за публикације Правног факултета, 2010. 267 стр. (М 42)
Монографија „Фискална правила у Европској монетарној унији“
на свеобухватан начин презентује настанак и развој фискалних правила у
европској монетарној унији. У њој се обрађује једно од најзначајнијих питања
које се односи на постављање ограничења мерама економске политика у
областима као што су буџетска равнотежа, висина јавне потрошње, односно
јавног дуга. У монографији се, најпре, указује на неадекватност важећих
фискалних правила у ЕУ, а након тога анализирају фискални аранжмани
настали као одговор на појаву дужничке кризе у еврозони. Полази се од тога да
се кључеви успешне текуће макроекономске политике налазе у садејству
монетарне и фискалне политике. То важи и за Европску унију, која је у
досадашњим својим активностима и макроекономској политици поклонила
велику пажњу монетарној, запоставаљајући фискалну политику.

9

Структура рукописа монографије примерена је циљевима истраживања
које је аутор у уводу навео. Излагања иду логиком увођења у задату тему, а
затим њене детаљне разраде. У том смислу, монографија, поред увода, садржи
три дела и, на крају закључна разматрања.
Први део има теоријски карактер и обрађује специфичности вођења
фискалне политике у монетарној унији. Основна питања којима се аутор бави
односе се на: концепт монетарне и фискалне уније, фискални федерализам и
фискална правила. На аналитички и теоријски утемељен начин истражују се
односи у концепцијама монетарних и фискалних унија, решења у сложеним
државама и настанак, врсте и садржај фискалних правила.
Други део посвећен је анализи институционалних оквира вођења
фискалне политике у еврозони. У њему су обрађене три групе питања:
досадашња фискална политика у ЕМУ, место и положај Европске централне
банке и Пакт о стабилности и расту. Представљена су досадашња решења и
указује се на њихове слабости, нарочито у условима глобалних финансијских
поремећаја.
Трећи део сагледава правац реформе фискалних правила у условима
кризе у ЕМУ. Најпре се указује на узроке кризе у еврозони, а затим анализирају
мере за решавање дужничке кризе, кроз финансијску подршку презадуженим
државама чланицама и успостављањем европског стабилизационог механизма.
Посебно се анализирају нови фискални оквири еврозоне, пре свега правила о
економској и финансијској контроли и елементи новог фискалног споразума.
У закључним разматрањима, аутор сумира резултате истраживања и
указује на могуће правце доградње фискалних институција. Основни налази до
којих је аутор дошао анализом наведених питања односе се на нужност реформе
институционалних оквира ЕМУ, посебно у оном делу који се односи на
корелацију монетарне и фискалне политике. У том контексту треба посматрати
и идеју о фискалној унији, као претпоставци за успостављање и очување
дугорочне макроекономске стабилности.
Монографски рад је писан разумљивим стилом, уз одговарајући
садржински, научни и стручни ниво обраде предметне материје. По својој
садржини, обиму и начину обраде и анализе посматраних тема, те коришћеним
изворима, монографија представља научноистраживачки рад несумњиве
вредности, који поседује изразиту актуелност.


„Економска функција друштвеног капитала“, Економске теме, XLV,
2007/2, Ниш, стр. 27-36. (M 51)
Основни циљ рада је анализа економске функције друштвеног капитала,
као сегмента укупног капитала чији се извор налази у друштвеним везама и
односима. Друштвени капитал обезбеђује бројне користи појединцима,
привреди и друштву кроз: смањење трансакционих трошкова, лакшу дифузију
знања и информација, подстицање кооперативног и друштвено одговорног
понашања и индивиудалне користи. Друштвени капитал, међутим, поред
позитивних, може да продукује и негативне ефекте. У том смислу, у раду се
указује на то да друштвени капитал треба гледати као феномен који
истовремено продукује користи и недостатке, при чему однос између поменутих
ефеката варира зависно од контекста.
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„Алтернативни приступи у концептуализацији друштвеног
капитала”, Економски анали, број. 174/174, Београд, 2007, стр. 152167. (M-24)
У раду се анализирају алтернативни приступи у концептуализацији
друштвеног капитала, њихове предности и недостаци, као и утицај на развој
теорије друштвеног капитала. Социолози дефинишу друштвени капитал
превасходно као атрибут друштва, као специфичну карактеристику друштвеног
окружења (поверење, грађанска партиципација) која охрабрује кооперативно
понашање, занемарујући улогу појединца; док економисти друштвени капитал
дефинишу углавном као атрибут појединаца (у друштвеном контексту), као
потенцијал појединца да активира и ефикасно мобилише мрежу друштвених
веза ради остваривања својих циљева, занемарујући улогу друштвених
структура. Сваки од поменутих приступа има своје предности и недостатке и
прави је изазов искористити комплементарност различитих приступа. У раду се
закључује да је у анализи друштвеног капитала неопходан мултидисциплинаран
приступ, који ће премостити постојеће разлике у концептуализацији друштвеног
капитала.


„Objectives and Tasks of the European System of Central Banks”, Facta
Universitatis Series Economics and Organization, Vol. 4, No 2, 2007,
p.109-118. (M 52)
Предмет анализе научног рада су циљеви и задаци Европског система
централних банака. Према законодавству ЕУ, стабилност цена је основни циљ
за чију реализацију је одговоран централно-банкарски систем монетарне уније.
Аутор у раду указује да давање приоритета овом циљу не значи занемаривање
осталих циљева економске политике. Напротив, Европски систем централних
банака подржава реализацију и осталих циљева под условом да се на тај начин
не наруштава остваривање примарног циља. У раду се, поред разматрања
основних циљева, анализирају и задаци који се поверавају монетарним властима
ЕУ. Реч је о активностима које су у функцији реализације основних циљева и
односе се на уврђивање и вођење монетарне политике, обављање девизних
послова, односно управљање девизним резервама, као и на стварање услова за
несметано обављање платног промета.


„Улога централноевропске зоне слободне трговине (ЦЕФТА) у
придруживању земаља западног Балкана Европској унији”, Балкан у
процесу евроинтеграције – концепције развоја и социјалне
импликације (ур. М. Божић), Филозофски факултет – Центар за
социолошка истраживања, Ниш, 2008, стр. 99-110. (M 45 )
Циљ овог рада је анализа улоге централно-европске зоне слободне
трговине у стварању услова за прикључење земаља западног Балкана Европској
унији. У том смислу, указује се на специфичности регионалне сарадње
балканских земаља. Од самог почетка овај процес снажно је подржан од стране
Европске уније (ЕУ), која је одлучујуће утицала најпре, на потписивање
билатералних споразума о слободној трговини, а касније и на доношење одлуке
о проширењу централно-европске зоне слободне трговине (ЦЕФТА) земљама
западног Балкана. Полазећи од искуства ранијих чланица, аутор закључује да би
ЦЕФТА могла да има значајну улогу у остваривању економских и политичких
критеријума за приступање земаља чланица Европској унији. У последњем делу
рада сагледавају се услови за остваривање циљева зоне слободне трговине и
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посебно наглашава потреба стварања погодног окружења за продубљивање
економске сарадње.


„Регулаторна улога Европске централне банке“, Правни живот, бр.
12 том IV, 2008 Београд, стр. 751-759. (M-51)
Предмет разматрања је регулаторна улога Европске централне банке
(ЕЦБ), као и инструменти којима располаже ова институција. Систем
успостављен примарним правом ЕУ, дефинише ЕЦБ као најважнију монетарну
институцију, с озиром на то да Европски систем централних банака (ЕСЦБ)
нема правни субјективитет. Регулаторна улога ЕЦБ одражава посебан статус
који ова институција има у остваривању задатака поверених ЕСЦБ. Независност
ове институције додатно ојачана њеним овлашћењем да доноси како правно
обавезујуће, тако и правно необавезујуће акте. У последњем делу рада указује се
на то да постојање квази-законодавних овлашћења подразумева да акти које
доноси ЕЦБ буду подложни судској контроли и тиме надомешћује мањак
контроле над деловањем ове супранационалне монетарне институције.


„Евроинтеграциони процес и земље западног Балкана“ Квалитет
међуетничких односа и култура мира на Балкану (ур. Д.Ђорђевић и
Д. Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу– Центар за
социолошка истраживања, Ниш, 2008, стр.147-153. (M-63)
У раду се сагледава способност земаља западног Балкана да се укључе у
евроинтеграциони процес, односно испуне услове за стицање пуноправног
чланства. Указује се на то стратегија ЕУ према земаља западног Балкана
обухвата три кључна елемента: регионалну сарадњу (приступ ЕУ према овим
земљама има снажну регионалну димензију); кондиционалност (подршка ЕУ
условљена је спремношћу држава да остваре утврђене критеријуме) и
испуњеност услова за прикључење процењује се за сваку земљу понаособ. У
последњем делу рада, полазећи од резултата емпиријског истраживања,
разматра се однос становништва земаља западног Балкана према
евроинтеграционом процесу.


„Незапосленост радне снаге у Србији као развојни проблем“, Теме,
XXXII Бр. 4, октобар - децембар 2008, стр. 881 – 900. (M-24)
Висока незапосленост радне снаге у Србији условљена је њеним ниским
степеном економског развоја и процесима економских реформи које она
спроводи последњих година. Она чини да радна снага остане недовољно
искоришћен развојни потенцијал и изазива бројне социјалне проблеме у
друштву. Таква незапосленост неодржива је из економских и социјалних
разлога, као и због тока евроинтеграцијских процеса у које је Србија ушла.
Повећање запослености треба да буде у самом врху развојних приоритета
Србије. У раду се истиче да би се то могло остварити повећањем инвестиција из
домаћих и иностраних извора; њиховим усмеравањем на улагања у индустрију и
пољопривреду, стимулисањем и подстицањем свих облика предузетништва,
коришћењем помоћи од стране ЕУ и наставком реформи тржишта рада и
система запошљавања радне снаге. На тај начин Србија би постала економски
развијенија земља са мањим контигентом незапослене радне снаге и, као таква,
припремљенија за прикључење Европској унији.
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„Независност централне банке у земљама западног Балкана“, Теме,
XXXIII, бр.2/2009, стр. 459-470. (М 24)
Правни статус централних банака у земаљама западног Балкана
суштински се мења у процесу транзиције. Од институције која је била у
потпуности подређена извршној власти, централне банке у овима земљама
израсле су у самосталну установу, која је у позицији да формулише и води
монетарну политику независно од инструкција владе. Наводе се два основна
разлога за јачање независности централне банке. Прво, клаузула о независности
прихвата се као једно од основних начела савременог централног банкарства,
чија је делотворност потврђена бројним емпиријским студијама. Друго,
приступање земаља западног Балкана ЕУ подразумева, између осталог, и
преузимање свих правних тековина (укључујући и одредбе о независности
централне банке), као и њихову уградњу у домаће законодавство. Након
сагледавања аргумената који се у економској теорији истичу у корист
независности, у раду се анализира усаглашеност националног законодавства са
правом ЕУ у погледу статуса централне банке. Последњи део рада сагледава
механизме којима се обезбеђује одговорност и јавност у раду централних банака
земаља западног Балкана.


„Европски стандарди о независност централне банке и положај
Народне банке Србије, Право Републике Србије и право Европске
уније – стање и перспективе (ур. Н. Стојановић, С. Голубовић),
Правни факултет у Нишу, 2009, стр. 507-520. (M 33)
У раду се анализира положај Народне банке Србије у односу на европске
стандарде о независности централне банке. Уградњом принципа независности
централно-банкарске институције у примарно право Европске уније предупређује се могућност вођења временски неконзистентне политике, односно политике која би на кратак рок услед монетарне експанзије довела до раста производње
и запослености, а на дужи рок само до повећања трошкова изазваних растом
стопе инфлације. Укупност норми којима се уређује положај Европске
централне банке и националних централних банака држава чланица, посебно
њихова самосталност у конципирању и вођењу монетарне политике чине део
европских стандарда које земље кандидати морају да имплементирају у своје
домаће законодавство. У раду се разматра усаглашеност законодавства Србије
са европским стандардима о положају централне банке. На крају се указује на
потребу дефинисања граница у самосталности централне банке јачањем
механизама којима се обезбеђује одговорност и јавност у раду централне банке.


„Макроекономски аспекти придруживања земаља западног Балкана
Европској унији“, Балкан у процесу евроинтеграције двадесет година
транзиције (ур. М. Божић, С. Голубовић), Филозофски факулутет –
Институт за социологију, 2009, стр. 125-135. (M 45)
У раду се анализирају макроекономски аспекти придруживања земаља
западног Балкана Европској унији. Припремљеност за чланство одређене земље,
између осталог, може се процењивати испуњавањем критеријума номиналне
конвергенције, односно приближавањем кључних макроекономских индикатора
(стопе инфлације, каматне стопе, јавног дуга и буџетског дефицита)
референтним вредностим утврђеним на нивоу ЕУ. Аутор наглашава да су у
протеклом периоду ове земље оствариле напредак у макроекономском
прилагођавању. Међутим, када је у питању процес реалне конвергенције он се
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одвија знатно спорије. Наиме, и поред релативно високих стопа привредног
раста бруто национални производ ових земаља је још увек значајно испод BNP
per capita ЕУ – 27. Да би се убрзао процес реалне конвергенције неопходно је
спровођење структурних реформи чиме би се створили услови за дугорочно
одрживе стопе привредног раста.


„Утицај проширења Европске уније на промене у начину
одлучивања Европске централне банке“, Правни живот, бр. 13, том
V 2009, стр. 133-141. (M 51)
Са процесом проширења Европске уније долази до промене у начину
одлучивања Европске централне банке. У раду се анализира систем ротације,
који разврстава гувернере националних централних банака у групе са одређеним
бројем гласова, при чему учесталост гласања зависи од испуњености одређених
критеријума. Извршене промене у начину одлучивања обезбеђују аутоматску
прилагодљивост система будућем проширењу еврозоне. Аутор закључује да
постављени систем, и поред тога што сужава учесталост гласања земаља са
мањом економском снагом, успоставља прави баланс између ефикасности и
адекватне заступљености гувернера националних централних банака. Ово
утолико пре, што успостављени систем ротације не искључује могућност
учешћа гувернера без права гласа у раду органа Европске централне банке.


„Улога страних директиних инвестиција у привредном развоју
земаља западног Балкана“, Међуетнички односи, идентитети и
култура мира на Балкану (ур. Д. Захаријевски еt. аl), Ниш, 2009, стр.
29-41. (M 45)
У раду се указује на потребу убрзаног привредног развоја земаља
западног Балкана, како би се омогућило хватање корака са развијеним
европским земљама и њихово прикључење Европској унијом. С обзиром на
ниску акумулативну способност разумљиво је што се у овим земљама прилив
иностраног капитала види као једини начин за подстицање привредне
активности. Од свих облика међународног кретања капитала, за земље у
транзицији највећу важност имају стране директне инвестиције. Поред тога што
подстичу структурне промене, оне олакшавају усвајање нових технологија,
развој грана привреде заснованих на високој технологији и изградњу
конкурентног, високопродуктивног извозног сектора. Међутим, поред
несумњивих предности, зависност развоја земље од прилива страног капитала
може да изазове негативне последице, које су се испољиле са избијањем
глобалне економске кризе. Способност земље да максимизира користи од
страног капитала детерминисана је развијеношћу институција тржишне
привреде, јасно дефинисаним циљевима стратегије развоја и степеном
укључености земље у процес регионалне интеграције. Полазећи од резултата
емпиријског истраживања, у раду се разматрају фактори побољшања
инвестиционе и пословне климе на подручју ових земаља.


„Институционални оквири организације и функционисања
Европског система централних банака“, Правни живот, бр. 11, том
3, 2010. стр. 511-522. (М 51)
Предмет анализе рада је реформа институционалних оквира организације
и функционисања Европског система централних банака. Лисабонски уговор
увршћује Европску централну банаку у институционални оквир Европске уније,
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што за собом повлачи и одређене промене у организацији Европског система
централних банака, као институције одговорне за утврђивање и вођење
монетарне политике Уније. Када је у питању функционисање монетарног
система Европске уније, Лисабонски уговор експлиците дефинише циљеве и
задатке за чију је реализацију одговоран Европски систем централних банака.
На тај начин, сужава се дискреција монетарних власти и предупређује
могућност неочекиваних промена у монетарној политици. У раду се разматра
организација и функционисање монетарног система ЕУ у новом институционалном окружењу, дефинисаним Лисабонским уговором. Након сагледавања
промене у организацији Европског система централних банака, у раду се
анализирају циљеви и задаци за чију реализацију су одговорне монетарне власти
Европске уније.


„Споразуми о слободној трговини и економска сарадња западног
Балкана“, Балкан у процесу евроинтеграције: унутаррегионални
односи (ур. М. Божић, С. Голубовић), Филозофски факултет у Нишу,
2010, стр. 105-120. (М 45)
У раду аутор истражује улогу споразума о слободној трговини у
продубљивању економске сарадње земаља западног Балкана. Главни
инструмент регионалног повезивања балканских земаља су мултилатерални и
билатерални споразуми о слободној трговини. На тај начин, не само да се
уклањају препреке унутаррегионалној трговини, већ се даје снажан подстицај
развијању виших форми економске сарадње. Аутор указује на то да је трговина
у региону, и поред оствареног прогреса, још увек оптерећена бројним
нецаринским баријерама, које онемогућавају искоришћавање свих потенцијала
зоне слободне трговине. У том смислу се наглашава да је нужно продубљивање
економске сарадње земаља региона увођењем правила о дијагоналној
кумулацији правила о пореклу робе, отварањем тржишта јавних набавки и
либерализације трговине услугама.


„Трговина људима - економски аспект“, Трговина људима: правна
заштита у међународним и националним оквирима (ур. П.
Димитријевић, М. Костић, С. Кнежевић), Правни факултет
Универзитета у Нишу, 2011, стр. 130-146. (М 63)
Истраживању проблема трговине људима може да се приступи са
различитих аспеката. Поред правног, криминолошког и политичког аспекта,
овај феномен може да се посматра и са економског аспекта. Реч је о приступу
који омогућава боље разумевање узрока трговине људима и, посебно,
подстицаја који се налазе у основи одлуке о извршењу кривичног дела, што на
крају треба да омогући дефинисање ефикасне стратегије превенције трговине
људима. Након сагледавања детерминанти трговине људима и указивања на
специфичност економске анализе криминала, трговина људима се разматра кроз
призму односа понуде и тражње за радом, односно услугама жртава трговине
људима. У последњем делу рада, указује се на могућности и правце деловања у
циљу сузбијања трговине људима.
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„Утицај маргинализма на извлачење друштвеног и историјског из
економске анализе“, Социологија, Vol. LIII, Nо 3, Беград, 2011, стр.
275-296. (М-24)
У раду се истражује улога маргинализма у истискивању друштвене и
историјске компоненте из економске анализе. Указује се на то да је реч
дуготрајном процесу који је започет са класичном школом политичке
економије, а који је допринео да се постулати на којима се економска наука
заснива постепено удаље од економске стварности. Последица маргиналистичке
револуције је „затварање“ економске науке, услед чега се економска анализа
ограничава на понуду и тражњу, тржиште, равнотежу и сл., при чему се значај
многих категорија, попут институција, предузећа, облика својине, новца
занемарује. У последњем делу рада указује се на потребу „повратка“ друштвене
и историјске компоненте у економску анализу.


„Искљученост са тржишта рада у јужној и источној Србији“, Теме,
бр. 4/2011, стр. 1475-1493. (М 24)
Искљученост са тржишта рада може лако да подстакне друге облике
социјалне искључености – сиромаштво и друштвену изолацију. Имајући у виду
просторни аспект овог феномена, односно чињеницу да су социјално искључени
често концентрисани у одређеним деловима земље, у раду се сагледавају
размере искључености са тржишта рада у региону јужне и источне Србије који,
по многим параметрима, представља најмање развијени регион Србије.
Емпиријска анализа у раду показала је да је у овом региону једна петина
становништва у радном добу искључена са тржишта рада, као и да је
незапосленост кључни фактор искључености са тржишта рада. Зато смањење
искључености са тржишта рада представља важну карику на путу смањења
укупне социјалне искључености. На крају рада, у виду закључних разматрања,
дају се препоруке у вези са мерама економске политике, неопходним за
смањење степена социјалне искључености. У том контексту, инвестирање у
људске ресурсе, економска политика и буџет оријентисани ка угроженим
групама, представљају неопходне елементе у борби за повећање стопе
запослености и повећању социјалне укључености.


„Аналитички потенцијали теорије рационалног избора у анализи
трговине људима“, Наука, безбедност, полиција, Vol. 16. бр. 2, 2011,
стр. 87-100. (М 52)
Полазећи од поставки теорије рационалног избора, у раду се разматра
феномен трговине људима. Стога се, најпре, указује на специфичност економске
анализе криминала, а затим анализирају детерминанте трговине људима. У
последњем делу рада, указује се на могућности и правце друштвеног деловања у
циљу сузбијања трговине људима. У склопу генералне превенције истиче се
значај пооштравања запрећених казни. Ове мере усмерене су на смањење
тражње за услугама жртава трговине људима. Најзад, у закључним
разматрањима наглашава се да спречавање трговине људима подразумева
развијање таквих социјалних и економских услова који ће смањити подстицаје
за вршење овог кривичног дела.
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„Прекогранична сарадња као инструмент регионалне политике
Европске уније“, Балкан у процесу евроинтеграције: модернизација и
развој (ур. М. Божић), Ниш: Филозофски факултет - Центар за
издавачку делатност, 2011, стр. 81 – 92. (М 45)
Прекогранична сарадња је саставни део регионалне политике Европске
уније. Она обухвата све сегменте живота (културне, економске, инфраструктурне и сл) и побољшава животне услове становништва у граничним
подручјима. У раду се указује на важност овог облика сарадње у успостављању
економске и социјалне кохезије, као и уклањања, односно смањивања разлика у
степену развијености пограничних региона. Полазећи од европског искуства,
наглашава се потреба продубљивања прекограничне сарадње у балканским
земљама, кроз искоришћавања могућности предвиђених програмом
предприступне помоћи Европске уније.
3. Саопштења на међународним и домаћим научним скуповима
Кандидат др Срђан Голубовић учествовао је као референт на већем броју
међународних и домаћих научних скупова. Тема већине реферата обрађена је у
научним чланцима објављеним у посебним зборницима радова са одржаних
скупова који су наведени у списку објављених радова.











а) Саопштења на међународним или домаћим научним скуповима до
избора у звање ванредни професор
Међународна научна конференција: Злоупотреба права, саопштен рад:
„Својинска трансформација и злоупотреба права“, Правни факултет
Нишу 02-03. новембар 1995, (Рад штампан у целини у истоименом
зборнику); (М 33).
EAEPE International scientific conference: Complexity and the Economy:
Implications for Economic Policy, саопштен рад “Institutional Contraints for
Conduction of Economic Policy in FR Yugoslavia” , 7th – 10th
November2002, Aix-en-Provence, Francе) (М 34)
Научни скуп: Порески систем Републике Србије у транзицији и
заштита права пореских обвезника, саопштен рад: „Реформа пореског
система у балканским земљама у транзицији“, Правни факултет у Нишу
4. и 5. јун 2003. године, (Рад штампан у целини у зборнику Пореске
реформе у Републици Србији – права пореских обвезника, порески систем
и пореска политика) (М 63).
Научна конференција: Етнички и културни идентитети у процесу
глобализације и регионализације Балкана, саопштен рад: „Процес
глобализације и развој институционалне инфраструктуре у балканским
земљама у транзицији“, Центар за балканске студије и ЈУНИР, 31мај
2002, (Рад штампан у целини у зборнику „Културни и етнички
идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана“) (М 63)
Научна конференција: Квалитет међуетничких односа, свест о
регионалном идентитету и могућности сарадње и интеграције на
Балкану, саопштен рад: „Развој институција тржишне привреде у
земљама Југоисточне Европе“, Институт за социологију - Филозофски
факултет, Ниш, децембар 2004, (Рад штампан у целини у истоименом
зборнику) (М 63)
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International scientific conference: Developments in Economic Theory and
Policy, Institutions and European Integration, саопштен рад: “Serbia – The
Case of Historical Lock-in of Institutional Development”, University of the
Basque Country and Eastern Economics Association, 15-17 July, 2004,
Bilbao, Španija. (М 34)
Научна конференција са међународним учешћем: Србија 1804-2004:
друштво, економија, држава, право, политика, култура, религија,
саопштен рад: „Економски развој Србије у XIX веку“ Правни факултет у
Нишу, 20-22. октобар 2005 (Рад штампан у целини у истоименом
зборнику (М 33)
Међународна научна конференција: Problems and Perspectives for the
Defelopment of Economic Cooperation between South-East Europe and Black
Sea Economic Area and GUAM, саопштен рад: “Economic Cooperation and
Integration in Southeast Europe – Obstacles and Opportunities Donetsk,
Ukraina, 2005, (Рад штампан у целини у истоименом зборнику) (М 33)
Научни скуп са међународним учешћем: Савремени Балкан у контексту
геокултуре развоја, културе мира и евроинтеграцијских процеса,
саопштен рад: „Економски аспекти интеграције западног Балкана у
Европску унију“, Филозофски факултет у Нишу 17-18. јун 2005, (Рад
штампан у целини у истоименом зборнику) (М 63)
EAEPE 17 Annual Conference: A New Deal for the New Economy? Global
and Local Developments and New Institutional Arrangements, саопштен рад:
“Institutional Adjustments, Adaptive Efficiency and Technological
Capabillities of Balkan Countries” Bremen, Germany Nov. 10-12, 2005, (М
34)
Научна конференција: Култура мира – појам и функције, саопштен рад:
„Регионална сарадња и култура мира на Балкану“, Институт за
социологију Филозофски факултет у Нишу, 29-30. мај 2006, (Рад
штампан у целини у истоименом зборнику) (М 63)
Научни скуп: Теоријско-методолошке основе макро-пројекта Култура
мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Баалкану у
процесу евроинтеграције, саопштен рад :“Геокултура развоја и култура
мира у Србији и на Балкану у контексту савремених структурних
промена”, Филозофски факултет у Нишу, 02. и 03. јун 2006. године, (Рад
штампан у целини у истоименом зборнику) (М 63)
б) Саопштења на међународним или домаћим научним скуповима
након избора у звање ванредни професор
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Научни скуп са међународним учешћем: Квалитет међуетничких односа
и култура мира на Балкану, саопштен рад: “ Евроинтеграциони процес и
земље западног Балкана“ , Филозофски факултет Универзитета у Нишу,
Ниш 31. 10. до 01. 11. 2008. године, (Рад штампан у целини у
истоименом зборнику) (М 63)
EАЕPE International Scientific Conference: Institutional Solutions for
Economic Recovery, саопштен рад: „Responding to the global financial
crisis: the case of Serbia“, Amsterdam: 6-8 November, 2009.
http://eaepe.org/node/4952 (M34)










Научна конференција са међународним учешћем: Међуетнички односи,
идентитети и култура мира на Балкану, саопштен рад „Улога страних
директних инвестиција у привреднм развоју земаља западног Балкана“
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 31. 10. до 01. 11. 2009.
године. (Рад штампан у целини у истоименом зборнику) (М 63)
The global financial crisis and its implications for Serbia, VI International
Scientific Conference: Developments in Economic Theory and Policy, 1-2
July, Bilbao, Spain, organized by: Department of Applied Economics V of the
University of the Basque Country (Spain) and the Cambridge Centre for
Economic and Public Policy, Department of Land Economy of the University
of Cambridge (United Kingdom), 2009. (M34)
Међународна научна конференција: Право Републике Србије и право
Европске уније – стање и перспективе (International Scientific Conference
„The Law of the Republic of Serbia and the EU Law – Current State of Affairs
and Perspectives), саопштен рад: „Европски стандарди о независности
централне банке и положај Народне банке Србије“, (Рад штампан у
целини у зборнику са научног скупа) (М 33)
Научни скуп, Трговина људима: правна заштита у међународним и
националним оквирима , саопштен рад: „Трговина људима – економски
аспект“, Правни факултет у Нишу, 2009. (М 63)
Међунардни научни скуп: Учествовање становника у обнови и развоју
села, саопштен рад: „Село у пограничју источне и југоисточне србије:
Брлог – потенцијали за развој туризма“. XXII међународни научни скуп,
“Власински сусрети“ 1- 2. сeптембар 2011.
4. Индекс цитираности

Од избора у звање ванредни професор објављени научни радови др
Срђана Голубовића цитирани су 40 пута у научним и стручним радовима,
монографијама и уџбеницима.
 чланак „Financial Sector Reform in the Balkan Countries in Transition.“,
Facta Universitatis, Series: Economic and Organisation, Vol. 2, No. 3, pp. 229‐236.
цитиран у:
P. Diman, Le costituzioni economiche dei Balcani occidental - Il governo di
moneta e finanza pubblica nella prospettiva europea, Italy: CEDAM. 2010. Два
цитата: (101)
Investment Reform Index 2010, “Monitoring Policies and Institutions for Direct
Investment in South-East Europe”, Paris: OECD. Један цитат (168).
K. Karagoz, S. Ergun, “Stock Market Integration Among Balkan Countries”,
MIBES Transactions, Vol 4, Issue 1, 2010. Два цитата (278).
R. Shkurti, B. Duraj, “The assessment of the financial soundness of the banking
sectors in Balkan countries using "early warning indicators" - a comparative study
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Балкану у процесу евроинтеграције (149014 Д), Филозофски факултет у
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пројекат, који финансира Високи комесаријат ѕа избеглице Уједињених
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и криминала (UNODC) и Мећународна организација за миграције (IOM),
у периоду децембар 2010 - децембар 2011. године.
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ПОДМЛАТКА НА ФАКУЛТЕТУ
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Правном факултету Универзитета у Нишу и Криминалистичко-полицијској
академији у Београду. Од избора у звање ванредни професор био је члан
комисија за оцену и одбрану магистарских теза и одређен је за ментора у изради
једне докторске дисертације на Правном факултету Универзитета у Нишу.
1. Чланство у комисијама за избор сарадника, односно наставника у
одговарајуће звање
 Члан Комисије за припрему извештаја за избор једног наставника у звање
доцента (Одлука ННБ Криминалистичко-полицијске академије у Београду, бр.
169/1 од 11.02.2010.
 Члан Комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у настави
за ужу правно-економску научну област (Одлука ННВ Правног факултета у
Нишу)
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 Члан Комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање
асистент за ужу правно-економску научну област (одлука ННВ Правног
факултета у Нишу бр. 01-2180/04-2011 од 17.10.2011.).
2. Чланство у комисијама на последипломским студијама
 Одлуком ННВ Правног факултета Универзитета у Нишу бр. 01-2573 од
29.09. 2010. одређен за ментора при изради докторске дисертације под називом
„Институционални оквири положаја запослених у процесу развоја тржишне
привреде“ кандидата мр Братислава Петровића.
 Члан Комисије за оцену подобности теме под називом „Радноправни
положај радне снаге у процесу развоја тржиштне привреде“ за израду докторске
дисертације (сагласност на Одлуку ННВ Правног факултета у Нишу о усвајању
теме са измењеним називом „Институционални оквири положаја запослених у
процесу развоја тржишне привреде“ дата је Одлуком Научно-стручног већа за
друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу бр. 8/18-01-007/10-015 од
15.11. 2010.
 Члан Комисије за оцену подобности докторске дисертације
„Институционални оквири положаја запослених у процесу развоја тржишне
привреде“ за јавну одбрану (Одлука Наставно-научног већа Правног факултета
у Нишу бр. 01-607/17-2012 од 10.04.2012.).
 Члан Комисије за оцену подобности магистарске тезе за јавну одбрану
кандидата Дејана Атанасковића, под називом „Кооперативни макроменаџмент и
иновациони капацитет привреде“, (Одлука ННВ Економског факултета
Универзитета у Нишу бр. 04-785 од 24.03.2010.
 Члан Комисије за јавну одбрану магистарске тезе „Кооперативни
менаџмент и иновациони капацитет привреде“ (Одлука ННВ Економског
факултета Универзитета у Нишу бр. 04-1472 од 24.05.2010.)
 Члан Комисије за оцену испуњености услова кандидата и подобности
магистарске тезе за јавну одбрану (Одлука ННВ Правног факултета у Нишу бр.
01-74/9-2008. од 14.01.2008.) и Комисије за јавну одбрану магистарске тезе
(Одлука ННВ Правног факултета у Нишу бр. 01-1419/32-2008 од 10.04.2008.)
под називом „Правни и економски аспекти приватизације друштвених
предузећа у Републици Србији“ кандидата Братислава Петровића.
V ДОПРИНОС ШИРОЈ АКАДЕМСКОЈ И ДРУШТВЕНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
После избора у звање ванредни професор кандидат је био члан стручних
органа и радних тела на Правном факултету Универзитета у Нишу и обављао
следеће дужности:
Учешће у раду тела факултета:
 члан Савета Правног факултета Универзитета у Нишу (2008-2010,
2010-2013);
 члан Комисије за докторске академске студије Правног факултета
у Нишу (2010-2013);
 члан Одбора за квалитет Правног факултета у Нишу (2010-2013).
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Руковођење активностима на факултету:
 Продекан за материјално-финансијско пословање Правног
факултета у Нишу (2004-2006);
 Управник Центра за публикације Правног факултета у Нишу
(2008-2010);
 Управник Рачунског центра Правног факултета у Нишу (20022004).
Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове:
 Правна клиника за борбу против трговине људима (2011-2012).
Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката:
 Уџбеник Основи Економије, аутора Љ. Николић, Правни факултет
у Нишу – Центар за публикације, 2011.
 Монографија, Финансијска тржишта Европе, аутора Ј.
Лабудовић Станковић, Правни факултет Универтзитета у
Крагујевцу, 2012.
 више радова за часописе Теме, Facta Universitatis, Зборник радова
Правног факултта у Нишу.
Организација и вођење локалних, регионалних, националних и
међународних стручних и научних конференција и скупова:
 члан Организационог одбора међународног научног скупа
поводом Дана Правног факултета у Нишу (19. мај 2009. године).
Вођење или учествовање у ваннаставним активностима које
доприносе угледу и статусу факултета и универзитета:
 Члан Привременог савета Криминалистичко-полицијске академије
у Београду (решење Министарства унутрашњих послова бр.
8734/06 од 17. августа 2006. године).
 члан редакције часописа „Теме“ (2008-2011)
VI ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ
1. Мишљење о научном-стручном раду
Кандидат др Срђан Голубовић, својим досадашњим научноистраживачким радом и стручним активностима, показао се као врло способан
научни радник и компетентан стручњак у области економске политике,
привредног система, банкарских финансија, међународних економских односа и
сличним областима које тангирају економију и право. После избора у звање
ванредни професор објавио је уџбеник, монографију, био уредник осам
тематских зборника радова (у коауторству) и публиковао значајан број научних
и стручних радова. Од избора у последње звање кандидат је објавио радове који
су према Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Нишу,
категорисани следећим категоријама: М63/2; М42/1; М46/1; 48/2; М49/3; М24/5;
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М45/5; М46/1; М51/3; М52/2; Сагласно правилима садржаним у Ближим
критеријумима постављеним од стане Универзитета у Нишу за избор у звање
редовни професор, према налазима Комисије кандидат је испунио услове за
избор у наведено звање, предвиђене чланом 30. Правнилника о условима,
начину и поступку избора у звање наставника Правног факултета у Нишу бр.
01-261/2008 од 24.01.2010. године.
Број наведених радова, њихова тематика и структура потврђују да се
ради о врло способном и ангажованом научноистраживачком раднику и
универзитетском наставнику. Квалитет објављених радова, учешће на научним
скуповима и у научноистраживачким пројектима потврђују научноистраживачку способност и компетентност кандидата. У протеклом периоду он је
своју научну каријеру и компетенцију изграђивао и учвршћивао ангажовањем у
научним истраживањима и критичком испитивању теорије и праксе економске
политике, привредног система и међународних економских односа. Тиме се
потврдио као зрео истраживач у науци и компетентан стручњак. Резултати
његових истраживања запажени су у домаћој научној и стручној јавности. У
својим досадашњим радовима кандидат је усмерио своја истраживања на област
монетарне и фискалне политике и међународних економских и фиансијских
односа, посебно економским аспектима евроинтеграцијских процеса. Један број
његових радова посвећен је економским и правним реформама у Србији и
развоју српске привреде. Економски односи између балканских земаља у
процесу њихове евроинтеграције, предмет су његовог истраживања у оквиру
ангажовања у научноистраживачким пројекатима на Филозофском факултету и
Машинском факултету Универзитета у Нишу. И у тој групи радова он показује
способност да научно и критички истражује процесе и појаве на међународном,
у конкретном случају, регионалном плану. Кандидат се и у стручној јавности
потврђује као компетентан стручњак за економске и правне проблеме. Стручне
и научне ставове из оквира интересовања, успешно је износио и бранио на
научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. У научној и стручној
активности одликује га способност за тимски рад и колегијалну сарадњу.
Имајући у виду тематски опус, научну заснованост, квалитет и обим
истраживања, као и цитираност у домаћој и иностраној литератури, укупан
научноистраживачки рад кандидата представља оригиналан и вредан допринос
развоју науке у ужој правно-економској научној области.
На основу свега наведеног, Комисија закључује да је кандидат др Срђан
Голубовић, у потребној мери, остварио мерљиве и значајне резултате у научноистраживачком, стручном и професионалном раду, у смислу чл. 30. Правилника
о условима, начину и поступку избора у звање наставника Правног факултета у
Нишу, те да по том критеријуму испуњава све услове за избор у звање
редовни професор.
2. Мишљење о педагошком раду
Своју радну каријеру, кандидат др Срђан Голубовић градио је као научни
радник и универзитетски наставник на Правном факултету у Нишу. Прошавши
кроз асистентски статус и положај на Факултету, стекао је основно педагошко
искуство и способност за рад са студентима. То је надоградио и учврстио као
наставник на предметима Економска политика и Пословне и банкарске
финансије на основним студијама. Од избора у звање ванредни професор
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кандидат је ангажован на докторским академским студијама, на којима изводи
наставу из предмета Међународни економски финансијски односи. Почев од
школске 2011/2012, изводи консултативну наставу на мастер академским
студијама из предмета Право привредног система Европске уније. Кандидат је у
раду на развоју наставних дисциплина на свим облицима студија показао
способност доброг одабира и систематизације материје према образовним,
функционалним и педагошким захтевима. У свом досадашњем раду, испољио је
способност за комуникацију са студентима и млађим колегама. У испитивању
студената показао је објективност и принципијеност, остварујући солидну
пролазност студената на испитима. На овим предметима успешно је изводио
наставу, обављао испите и извршавао друге активности предвиђене планом
наставе. Његов педагошки рад одликује наставничка способност, самосталност,
креативност и жеља за иновацијама како у погледу садржаја тако и у погледу
примењених наставних метода, што, између осталог, потврђују високе просечне
оцене у свим досадашњим студентским евалуацијама његовог педагошког и
наставног рада.
С обзиром на допринос кандидата у наставном раду, како са аспекта
учешћа у настави, тако и са аспекта извођења наставе, Комисија сматра да др
Срђан Голубовић испуњава све прописане услове за избор у звање звање
редовни професор (чл. 22 Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање наставника Правног факултета у Нишу).
3. Мишљење о оствареним резултатима у развоју научно-наставног
подмлатка на Факултету
У раду са последипломцима, односно студенима докторских студија
кандидат др Срђан Голубовић исказао је способност за развој научног и
наставног подмлатка. У протеклом периоду био је одређен за ментора у изради
једне докторске дисертације и члана комисија за одобравање тема и одбрану
докторске дисертације, односно магистарских теза. Такође је учествовао у
настави и комисијама на докторским академским студијама и био члан комисија
за избор сарадника и асистената, чиме је у довољној мери остварио мерљиве
резултате у развоју научно-наставног подмлатка у смислу чл. 10. Правилника о
условима, начину и постпку избора у звање наставника Правног факултета у
Нишу.
Имајући у виду наведено, као и чињенице истакнуте у IV делу овог
Извештаја, Комисија закључује да др Срђан Голубовић испуњава услове за
избор у звање редовни професор.
4. Мишљење о испуњености услова доприноса академској и широј
друштвеној заједници
На основу података наведених у V делу овог Извештаја, Комисија сматра да
је кандидат др Срђан Голубовић својим ангажовањем пружио видан допирнос
академској и широј друштвеној заједници, чиме је у потпуности испунио
услове за избор у звање редовни професор, предвиђене чл. 7. и чл. 17.
Правилника о условима, начину и поступку избора у звање наставника Правног
факултета у Нишу и чл. 3. Ближих критеријума за избор у звања наставника
(Гласник универзита у Нишу бр. 2/08).
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5. Ilpe,rJ.JlOr Ja H36op KaHI.lHI.laTa
J1Majyn11 y BI1,Ll,Y Hanpe,Ll, HaBe).l,eHO, KOM11CI1ja KOHCTaTyje )],a je KaH).l,11,Ll,aT ,Ll,p
CptjaH rony6os11n y npOTeKnoM nep11o,Ll,y ycnewHo pa3BI1jao cBoje HayLJHe, cTpyYHe
11 ne,Ll,arowKe cnoco6HOCTI1. Ha ocHoBy 113HeTor MI1WJbel-ba o HayYHO-CTPYLJHOM pa,Ll,y
K3H).l,l1).l,aTa, 1-berOBOM ).l,Onp11HOCy y pa3BOjy HayLJHOr nO,Ll,MnaTKa, KaO 11 ).l,Onp11HOCy
aKa,Ll,eMcKoj 11 w11poj ,Ll,pywTBeHoj 3aje,Ll,HI1U,I1, KoM11c11ja 3a n11cal-he I-13BewTaja 3a
1136op je,Ll,HOr HacTaBHI-!Ka y 3Bal-be BaHpe,Ll,HH npo¢ecop 1-1n1-1 pe,l.l,OBHI-1 npo¢ecop 3a
y)Ky npaBHO-eKOHOMCKY HayYHY o6naCT, carnaCHO CBOji-IM OBnawnel-bi-!Ma, a y
CMI-!Cny Lfn. 94. CTaTyTa npaBHOr ¢aKynTeTa y Hl-!wy 1-1 Lfn. 124. CTaTYTa
YHHBep3HTeTa y HHwy, je,Ll,HornacHo je ycBojHna cne,l.l,en!-1

IIPE)I,JIOr

I . KaH).l,H).l,aT ,Llp CptjaH rony60BI1n, BaHpe,Ll,HI1 npo¢ecop npaBHOr q)aKynTeTa
YHHBep311TeTa y HHwy, ucnylhaBa cse ycJJose Ja H36op y 3Balhe pel.lOBHH
npolj>ecop, y CMI1Cny Yn. 64, CT. 9. 3aKOHa 0 BHCOKOM 06pa30Bal-by Peny6n11Ke
Cp6Hje, Yn. 120. CTaTyTa YHI1Bep3HTeTa y H11WY H Lfn. 90. CTaTyTa npaBHOr
¢aKynTeTa y H1-1wy .
2. KoMI1CHja ca 3a,Ll,OBOJbCTBOM npe,Ll,na)Ke Belly y ONOBapajyneM cacTaBy
npaBHOr ¢aKynTeTa y H11wy, )J,a )J,OHece Oil.JlYKY KOjOM ce YTBpijyje npeAJJOr 3a
H360p AP Cpijaua roJJy6osuha y 3Balbe peAOBHH npolj>ecop Ja YIKY npaBHOeKOHOMCKY uay•my 06JlaCT.

Y HHtuy, 14.05.20 12 . ro).l,YIHe

1.JJIAHOBI1 KOMMC11JE :

I. ,II,p MMnopa,Ll, E>m1<11 ,
pe,Ll,OBHYI npo¢ecop Ha npaBHOM ~
YHYIBep3Y1TeTa y HMw,i

2)1~~H!l~H

pe,Ll,OBHI1 npo¢ecop Ha npaBHOM cpaKynTeTy
YHI1Bep3Y1TeTa y E>eorpa,Ll,y

L/t( . ~~L~~

3. ,II,p MMneB~ )!~t)~nKOBMli.
pe,l.l,OBHI-1 npo¢ecop Ha npaBHOM Cj)3K)'JlTeTy
YHHBep31-1TeTa y HHLuy
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