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YHHBEP3HTET Y KPAITJEBIlY 
EKOHOMCKH IDAKYJITET 
Bpoj: 2362/1 
,TIaTym: 22.09.2021. TOMIHC 

KPATYJEBAII 

eKaH EKOHOMCKOr (1)aKyJneTa Yfflmep3HTeTa y KparyjeBuy, Ha OCHOBy all. 20. flpaBHHHHIca 
0 cnniamy HcwancHBocumx H Haranix 3Bama („Ca. rnacHHK PC", 6p. 159/20), TM. 63 CT. 3 
'rag. 17 CTaTyTa OaKyirre'ra, y Be3H 0,4Hyxe HacTaBHo-Hay'mor Beha (DaKynTerra 6poj 225/3 
on 31.01.2007. rO,HHHe H 143Beiffraja KomlicHje 0 HCHylbeHOCTI4 ycnoBa 3a H36op np Miumma 
KpcTHha y Harm() 3BHHae BHHTH HayHHH capanHHK, Aalla 22.09.2021. ro,AHHe, noHeo je 
cneAehe 

PEIIIEIbE 

I - CTBEJba ce Ha yBHA jaBHocTH 143BeffiTaj KomHcHje 3a oHeHy HcHymeHocTH ycHoBa 3a 
H36op ip Mmuoula Kpcmha, y Harmo 3Barbe MUM oarino capammK, 6poj 2362 OA 

22.09.2021. rouHHe. 

II - 143Beurraj ce craBma Ha yB14,t( jaBHocin 30 naHa Ha cajTy EKOHOMCKOr 1:1)axyzre'ra y 
KparyjeBuy. 

III - OBO PCHletbe H H3BelETai KOMHCHie ,BOCTBBITTH Cnync6H 3a mbopmaullollo-
KompumaimoHy Hornung. 

,IIOCTABJI,EHO: 
- Cayx6H 3a I4K Honpamy 

Y nocHje 
ApXHBH (DaKyJITeTa 



НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 
Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета Универзитета у Крагујевцу 

број 2030/VIII од 31. 08. 2021. године, именовани смо за чланове Комисије за избор 

кандидата др Милоша Крстића у научно звање – виши научни сарадник. Након 

темељног прегледа приложене документације, Комисија у саставу: 

 

1. др Гордана Марјановић, редовни професор Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни 

развој, председник; 

2. др Милена Јакшић, редовни професор Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање, 

члан; и 

3. др Славица Манић,  редовни професор Економског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Економска теорија и анализа, члан.  

 

 

Наставно-научном већу Економског факултета Универзитета у Крагујевцу подноси 

следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

о испуњености услова за избор др Милоша Крстића 

у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 

 

 

I. Општи подаци о кандидату 
 

Милош Крстић рођен je 30. јула 1983. године у Лесковцу. Основну и средњу школу 

завршио је у Лесковцу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу 

2008. године са просечном оценом 9,83. Завршни (мастер) рад под насловом Концепције 

економске рационалности у теорији рационалног избора одбранио је септембра 2010. 

године. Докторску дисертацију под називом Теоријски модели рационалног 

понашања у савременој економској науци, одбранио је 17. маја 2014. године пред 

Комисијом у саставу: проф. др Драган Петровић (ментор), проф. др Драгослав 

Китановић (председник Комисије) и проф. др Славица Манић (члан) и тиме стекао 

звање доктор наука – економске науке.  

 

Запослен је на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, где je 

ангажован на пословима научног сарадника. Објавио је једну монографију и више 



десетина радова у научним часописима, као и у тематским зборницима 

националног и међународног значаја. Члан је пројектног тима научног пројекта 

Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем 

компетенција у процесу европских интеграција Србије (ОИ 179066), одобреног од 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2011. године. 

 

Др Милош Крстић рецензирао је радове за потребе међународне конференције 

Entrepreneurial Competencies in a Changing World (Institute of Technology and 

Business, Чешка) и следећих научних часописа: Ekonomika (Друштво економиста 

„Економика“ Ниш), Journal of Engineering Management and Competitiveness 

(Универзитет у Новом Саду – Технички факултет Михајло Пупин), BizInfo 

(Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије, Блаце). 

Коуредник је специјалног издања часописа Mathematics (MDPI, Basel, Switzerland), 

члан Редакције националног часописа Ревизор и члан Издавачког савета часописа 

Economics of Sustainable Development (Друштво економиста „Економика“ Ниш). 

 

Учествовао је у одбрани једне докторске дисертације, два мастер и три дипломска рада. 

Члан је националних удружења Друштво економиста „Економика“ Ниш и Научног 

друштва економиста Србије. 

 

II. Датум избора-реизбора у научно звање 
 

Др Милош Крстић је 1. марта 2017. године од Матичног одбора за друштвене науке 

изабран у научно звање научни сарадник. 

 

III. Научно-истраживачки резултати 

 

А. Радови објављени до избора у звање научни сарадник  
 

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске 

и картографске публикације међународног значаја (М10) 
 

1. Krstić, B., & Krstić, M. (2015). Determinants of National Economy Competitiveness of 

Balkan Countries – Benchmarking Study. In B. Krstić & Z. Paszek (Eds.), Competitiveness 

of Enterprises and National Economies (pp. 1-17). Niš, Serbia: Faculty of Economics. 

(COBISS.SR-ID: 219290892, ISBN: 978-86-6139-101-9) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14 = 5 бодова) 

  



Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

1. Krstić, M. (2012). The Role of Rules in the Evolution of the Market System: Hayek’s 

Concept of Evolutionary Epistemology. Economic annals, 57(194), 123-140. 

(DOI:10.2298/EKA1294123K, UDC: 3.33, ISSN: 0013-3264, eISSN: 0013-3264) 

(http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2012/0013-32641294123K.pdf)  

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

2. Крстић, М. (2013). Теорија рационалног избора и зависно понашање. Социолошки 

преглед, 47(4), 515-236. (UDC: 330.101.3, ISSN: 0085-6320, eISSN: 2560-4880) 

(file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/3_Krstic.pdf) 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

3. Krstić, M. (2014). Rational Choice Theory and Addiction Behaviour. Tržište, 26(2), 163-

177. (ISSN: 0353-4790, eISSN: 1849-1383, UDC: 519.816:178.7) 

(file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/Trziste_2014_2_Krstic.pdf) 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

4. Krstić, B., & Krstić, M. (2015). Normativna teorija racionalnog izbora: prošlost, sadašnjost 

i budućnost. Theoria, 58(2), 49-64. (DOI: 10.2298/THEO1502049K, ISSN: 0351-2274, 

eISSN: 2406-081X) (http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2015/0351 

22741502049K.pdf) 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

 

Радови у часописима националног значаја (М50) 
 

1. Китановић, Д., & Крстић, М. (2010). Утицај девизног курса на привредни раст 

Србије. Економске теме, (1), 13-29. (ISSN: 0353-8648, eISSN: 2217-3668, UDC: 

336.748) (http://www.economic-themes.com/pdf/et2010en1_02.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

2. Petrović, D., & Krstić, M. (2011). Тransaction Cost and The Efficiency of Тhe Institutions. 

Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 6(4), 199-209. (ISSN: 0354-

4699) (http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201104/eao201104-05.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

3. Крстић, М. (2012). Неки проблеми савремене еволуционе епистемологије - Хајеков 

приступ еволуцији тржишног система. Филозофија и друштво, 23(3), 333-347. (DOI: 

10.2298/FID1203333K, ISSN: 0353-5738, UDC: 339.13:14 (Hayek, F.A.) 

(http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-5738/2012/0353-57381203333K.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

4. Радивојевић, В. & Крстић, М. (2012). Медији директног маркетинга у функцији 

унапређења пословне конкурентности. Пословна економија, 6(1), 173-198. (ISSN: 

1820-6859) (https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/PE-2012.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2012/0013-32641294123K.pdf
file:///C:/Users/livingroom/AppData/Local/AppData/livingroom/AppData/Local/Temp/3_Krstic.pdf
file:///C:/Users/livingroom/AppData/Local/AppData/livingroom/AppData/Local/Temp/Trziste_2014_2_Krstic.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2015/0351%2022741502049K.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2015/0351%2022741502049K.pdf
http://www.economic-themes.com/pdf/et2010en1_02.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201104/eao201104-05.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-5738/2012/0353-57381203333K.pdf
https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/PE-2012.pdf


5. Petrović, D., & Krstić, M. (2013). Тhe Role of Institutions in the Theory of Cultural 

Evolution. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 10(1), 13-23. (ISSN: 

0354-4699, UDC: 330.831.8) (http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201301/eao201301-

02.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

6. Krstić, M. (2015). Teorija racionalnog izbora i objašnjenje društvenih fenomena. 

Godišnjak fakulteta političkih nauka, 9(13), 165-185. (ISSN: 1820-6700, UDC: 316.2) 

(https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/Godisnjak-FPN_br_13_jun-

2015.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

7. Krstić, M. (2015). Teorija racionalnog izbora i Bekerov model sluĉajnog ponašanja. 

Megatrend revija, 12(2), 49-59. (ISSN: 1820-3159, UDC: 159.947.2:659.113.25 330) 

(http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-31591502045K) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

8. Krstić, B., & Krstić, M. (2015). Modeli racionalnog odluĉivanja u savremenoj 

ekonomskoj teoriji. Megatrend revija, 12(3), 67-86. (ISSN: 1820-3159, eISSN: 2560-

3329, UDC: 330.101.5 316.43:17.022) (https://www.researchgate.net/profile/Models-

of-rational-decision-making-in-contemporary-economic-theory.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

9. Kitanović, D., & Krstić, М. (2009). Certain Methodological Problems of Contemporary 

Economic Science. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 6(3), 199-

209. (ISSN: 0354-4699, eISSN: 2683-4162, UDC: 330.101, CEON WoS IF2: 0,051) 

(http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200903/eao200903-01.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

10. Крстић, М., & Радивојевић, В. (2011). Модели рационалног понашања у савременој 

економској теорији. Анали Економског факултета у Суботици, 47(25), 177-186. 

(ISSN: 0350–2120, eISSN: 2683-4162) (https://www.researchgate.net/profil/Models-

of-Rational-Behavior-in-Contemporary-Economic-Theory.pdf) 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бода) 

11. Хафнер, П., & Крстић, М. (2013). Светска економска криза и концепти посткризног 

развоја. Економика, 59(4), 76-85. (ISSN: 0350-137X, eISSN: 2334-9190) 

(https://ekonomika.org.rs/sr/ekonomika_casopis.html) 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бода) 

12. Hafner, P., & Krstić, M. (2014). Rational Economic Behavior – Interdisciplinary 

Approach. Економика, 60(4), 155-164. (ISSN: 0350-137X, eISSN: 2334-9190, UDC: 

338 (497.1))  

(https://www.ekonomika.org.rs/en/PDF/ekonomika/2014/4clanci/14.pdf) 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бода) 

http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201301/eao201301-02.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201301/eao201301-02.pdf
https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/Godisnjak-FPN_br_13_jun-2015.pdf
https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/Godisnjak-FPN_br_13_jun-2015.pdf
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-31591502045K
https://www.researchgate.net/profile/Models-of-rational-decision-making-in-contemporary-economic-theory.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Models-of-rational-decision-making-in-contemporary-economic-theory.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200903/eao200903-01.pdf)
https://www.researchgate.net/profil/Models-of-Rational-Behavior-in-Contemporary-Economic-Theory.pdf
https://www.researchgate.net/profil/Models-of-Rational-Behavior-in-Contemporary-Economic-Theory.pdf
https://ekonomika.org.rs/sr/ekonomika_casopis.html
https://www.ekonomika.org.rs/en/PDF/ekonomika/2014/4clanci/14.pdf


13. Krstić, B., & Krstić, M. (2015). Models of Irrational Behaviour of Household and Firm. 

Економика, 61(4), 1-10. (ISSN: 0350-137X, eISSN: 2334-9190, UDC: 338 (497,1)) 

(https://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/clanci4/1.pdf) 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бода) 

14. Krstić, B., & Krstić, M. (2015). Rational Choice Theory and Randоm Behavior. 

Економика, 61 (1), 1-15. (ISSN: 0350-137X, eISSN: 2334-9190, UDC: 338 (497,1)) 

(https://ekonomika.org.rs/en/PDF/ekonomika/2015/clanci1/1.pdf) 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бода) 

15. Хафнер, П., & Крстић, М. (2011). Примена теорије рационалног избора у анализи 

криминалног понашања. Економика, 57 (1), 37-47. (ISSN: 0350-137X, eISSN: 2334-

9190) (https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?) 

Рад у националном часопису (М53 = 1 бод) 

 

Одбрањена докторска дисертација (М70) 

1. Крстић. М. (2014). Теоријски модели рационалног понашања у савременој 

економској науци, Одбрањена доктроска дисертација на Економском факултету 

у Нишу, Ментор проф. др Драган Петровић, стр. 243. 

Одбрањена докторска дисертација (М70 = 6 бодова) 

Б. Радови објављени после избора у звање научни сарадник  
 

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске 

и картографске публикације међународног значаја (М10) 
 

1. Pereira, O. P., Raposo, M.J., Krstić, M., & Goncharenko, O. (2021). The Culture of 

Learning in Organisations: What is The Current Perspective for Sustainable 

Development? In L. F., Walter, E. V. Krasnov, D. Gaeva (Eds.), Innovations and 

Traditions for Sustainable Development, World Sustainability Series, Cham, 

Germany: Springer. (DOI: 10.1007/978-3-030-78825-4, ISBN: 978-3-030-78824-7) 

(потврда о прихватању поглавља достављена у прилогу)  

Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском 

зборнику водећег међународног значаја (М13 = 5,83 бода) 

2. Krstić, M. (2021). Higher Education as Determinant of Competitiveness and 

Sustainable Economic Development. In M. Topić, & G. Lodorfos (Eds.), Critical 

Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability (pp. 15-34). 

Bingley, United Kingdom: Emerald Publishing. (DOI: 10.1108, ISBN-10:   

180043779X, ISBN-13:  978-1800437791) 

Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском 

зборнику водећег међународног значаја (М13 = 7 бодова) 

  

https://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/clanci4/1.pdf
https://ekonomika.org.rs/en/PDF/ekonomika/2015/clanci1/1.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?)


3. Krstić, M. & Pavlović, N. (2020). Behavioral Economics: New Dimension in 

Understanding the Real Economic Behavior. In U., Akküçük (Ed.), Handbook of 

Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy (pp. 

281-298). Hershey, United State: IGI Global. (DOI: 10.4018/978-1-7998-4601-

7.ch015, ISBN13: 9781799846017, ISBN10 1799846016, eISBN13 9781799846024) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14 = 5 бодова) 

4. Krstić, M., & Radivojević, V. (2020). Regional Competitiveness: Theoretical and 

Empirical Aspects. In U. Akküçük (Ed.), Disruptive Technologies and Eco-

Innovation for Sustainable Development (pp. 150-170). Hershey, United States: IGI 

Global. (DOI: 10.4018/978-1-7998-8900-7, ISBN13:9781799889007, ISBN10: 

1799889009, eISBN13: 9781799889021, ISBN13: Softcover: 9781799889014) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14 = 5 бодова) 

5. Krstić, B., & Krstić, M. (2017) Higher Education as a Factor of Serbian National 

Economy Competitiveness. In B. Krstić (Ed.), Improving the Competitiveness of 

Enterprices and National Economies (pp. 1-28). Niš, Serbia: Faculty of Economics. 

(COBISS.SR-ID: 236920332, ISBN: 978-86-6139-137-8) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14 = 5 бодова) 

6. Krstić, B., Krstić, M., & Đekić, I. (2018). A Science аs the Determinant of 

Competitiveness of Countries – Benchmarking Study. In B. Krstić (Ed.) Enhancing 

the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies – 

Problemsč, Factors, Determinants, Strategies and Solutions (pp 1-25). Niš, Serbia: 

Faculty of Economics. (COBISS.SR‐ID: 265664524, ISBN: 978-86-6139-159-0, 

UDC: 001.891(497.11)) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14 = 5 бодова) 

7. Đekić, I., & Krstić, M. (2019). Improving the Decision-Making Powers of the 

Commission for Protection of Competition of the Republic of Serbia. In B. Krstić, 

(Ed.), Improving Macroeconomic Competitiveness (pp. 199-220). Niš, Serbia: Faculty 

of Economics. (COBISS.SR-ID: 278970124, ISBN: 978-86-6139-182-8) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14 = 5 бодова) 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 
 

1. Krstić, M., Filipe, J. A., & Chavaglia, J. (2020). Higher Education as a Determinant 

of the Competitiveness and Sustainable Development of an Economy. Sustainability, 

12(16), 1-22. (DOI: 10.3390/su12166607, eISSN: 2071-1050) 

(file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/sustainability-12-06607.pdf) 

Рад у истакнутом међународном часопису (М22 = 5 бодова) 

file:///C:/Users/livingroom/AppData/Local/AppData/livingroom/AppData/Local/Temp/sustainability-12-06607.pdf


2. Krstić, M. (2016). Ekonomski modeli kao teorijski sluĉajevi. Theoria, 59(4), 110-

123. (DOI: 10.2298/THEO1604110K, ISSN: 0351-2274, eISSN: 2406-081X) 

(http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2016/0351-22741604110K.pdf)  

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

3. Krstić, B., & Krstić, M. (2016). Тeorije racionalnog izbora i društvena istraţivanja. 

Sociologija, 58(4), 598-611. (DOI: 10.2298/SOC1604598K, ISSN: 0038-0318, UDC: 

316) (http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2016/0038-03181604598K.pdf) 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

4. Krstić, B., & Krstić, M. (2017).The Impact of Economics on Оther Social Science. 

Theoria, 60(4), 141-156. (DOI: 10.2298/THEO1704125K, ISSN: 0351-2274) 

(http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2017/0351-22741704125K.pdf)  

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

5. Radivojević, V., Krstić, B., Krstić M., & Petković, M. (2019). Benchmarking 

Agricultural and other Enviorenmental Performances of Central and Eastern 

European Countries. Economics of Agriculture, 66(2), 471-485. (DOI: 

10.5937/ekoPolj1902471R, ISSN: 0352-3462, UDC: 005.32:[338.43+574(4-191.2:4) 

(https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2019/0352-34621902471R.pdf) 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 3,3 бода) 

6. Krstić, M. (2020). Rational Choice Theory: Limitations and Alternatives. Sociološki 

pregled, 54(1), 40-63. (DOI: 10.5937/socpreg54-220) (https://scindeks-

clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2020/0085-63202001040K.pdf) 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

7. Krstić, M. (2021). Rational Choice Theory: Alternatives and Criticism. Socijalna 

ekologija. (ISSN: 1330-0113, eISSN: 1849-0360) (потврда о прихватању рада 

достављена у прилогу). 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 4 бода) 

8   Гост уредник посебног издања (истакнутог) међународног часописа Mathematics 

(ISSN 2227-7390) под називом Business Games and Numeric Simulations in 

Economics and Management. (сертификат достављен у прилогу) 

Уређивање истакнутог међународног часописа (гост уредник) (М28б = 2,5 

бода) 

 

Зборници међународних научних скупова (М30) 
 

1. Pavlović, N., & Krstić, M. (2020). Entrepreneurship in Тourism. 5
th

 International 

Conference Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia 2020, 3-5 

September, Vrnjaĉka Banja, Serbia, Faculty of Hotel and Tourism, pp. 350-365. 

(ISBN: 978-86-89949-46-9 (za izdavaĉku celinu), ISBN: 978-86-89949-47-6) 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 = 1 бод) 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2016/0351-22741604110K.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2016/0038-03181604598K.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2017/0351-22741704125K.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2019/0352-34621902471R.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2020/0085-63202001040K.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2020/0085-63202001040K.pdf


2. Pavlović, N., & Krstić, M. (2019). The Impact of Information Technology on the 

Tourism Development. International Conference Innovation as an Initiator of the 

Development „Innovations – Development Prospects“, 10. December, Belgrade, 

Serbia, Faculty of Applied Management, Economics, and Finance, pp. 293-308. 

(ISBN: 978-86-84531-43-0) 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 = 1 бод) 

3. Krstić, M. (2018). Nauka i konkurentnost zemlje. MeĊunarodna konferencija Proces 

evropskih integracija i regionalna saradnja: Constantin Magnus 2018, 15. јun, Niš, 

Srbija, Fakultet za pravo, bezbednost i menadţment “Konstantin Veliki”. pp. 319-

341. (ISBN: 978-86-6113-050-2)  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 = 1 бод) 

 

Монографије националног значаја (М40) 
 

1. Крстић, М., & Павловић, Н. (2020). Теорија рационалног избора у друштвеним 

наукама. Ниш, Србија: Природно-математички факултет (одлука о одређивању 

M42 категорије достављена у прилогу) (COBISS.SR-ID: 283293196, ISBN: 978-

86-6275-105-5) 

Монографија националног значаја (М42 = 7 бодова) 

2. Крстић, Б., & Крстић, M. (2016). Инфраструктурa као детерминантa конкурентности 

привреде Републике Србије. У Б. Крстић (Урд.) Детерминанте конкурентности 

привреде Републике Србије (стр. 53-92), Ниш, Србија: Економски факултет. 

(COBISS.SR-ID: 224397068, UDC: 339.137.2, ISBN: 978-86-6139-120-0) 

Монографска студија (М43 = 3 бода) 

 

Радови у часописима националног значаја (М50) 
 

1. Крстић, М., & Ђекић, И. (2018). Бихевиорална економија и стандардна 

економска теорија. Култура полиса, (37), 397-410.  (ISSN: 1820-4589, UDC: 

330.11:330.47) (https://kpolisa.com/KP37/KP37-III-4%20KrsticDjekic.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

2. Radivojević, V., Kahrović, E., & Krstić, M. (2019). Population Skills as an Indicator 

of European Countries’ Competitiveness in the Modern Economy. Vojno delo, 71(5), 

105-116. (ISSN: 0042-8426) (http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/vojnodelo/409/vd-

409-2019-71-5-00FullPDF.pdf)  

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

3. Крстић, М., & Радивојевић, В. (2019). Бихевиорална економија – елементи и 

примена. Војно дело, 71(6), 319-333. (DOI:10.5937/vojdelo1906319K, ISSN: 0042-

8426, eISSN: 2683-5703) (http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/vojnodelo/410/vd-410-

2019-71-6-00-Ceo_broj_VD.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

https://kpolisa.com/KP37/KP37-III-4%20KrsticDjekic.pdf
http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/vojnodelo/409/vd-409-2019-71-5-00FullPDF.pdf
http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/vojnodelo/409/vd-409-2019-71-5-00FullPDF.pdf
http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/vojnodelo/410/vd-410-2019-71-6-00-Ceo_broj_VD.pdf
http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/vojnodelo/410/vd-410-2019-71-6-00-Ceo_broj_VD.pdf


4. Радивојевић, В., Ђекић, И., & Крстић, М. (2019). Политика заштите 

конкуренције као фактор економског развоја држава у транзицији. Војно дело, 

71(7), 471-485. (DOI: 10.5937/vojdelo1907372D, ISSN: 0042-84269, eISSN: 2683-

5703) (http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/pdf_clanci/vojnodelo411/vd-411-2019-71-

7-27-Djekic.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

5. Krstić, M., Krstić, B., & Antonović, R. (2019). The Importance of Science for 

Improving Competitiveness of National Economy. Facta Universitatis, Series: 

Economics and Organization, 16(1), 13-30. (DOI: 10.22190/FUEO1901013K, ISSN: 

1820-4589) (file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/4704-31341-2-PB.pdf)  

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

6. Крстић, М., & Радивојевић, В. (2019). Концепције рационалног избора у 

класичној и неокласичној економији. Култура полиса, 16(40), 335-351. (ISSN: 

1820-4589) (https://kpolisa.com/KP40/KP40_4-1KrsticRadivojevic.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

7. Antonović, R., & Krstić, M. (2019). Social Protection Rights in the Context of New 

Legislative Solutions in the Republic of Serbia. Економика, 65(2), 109-120. (DOI: 

10.5937/ekonomika1902109A, ISSN:1820-4589, eISSN: 2334-9190, UDC: 330.11) 

(https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-137X/2019/0350-137X1902109A.pdf)  

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

8. Ђекић, И., & Крстић, М. (2020). Унапређење истражних овлашћења Комисије 

за заштиту конкуренције Републике Србије. Култура полиса, (42) 477-492. 

(ISSN: 1820-4589, UDC: 330.11:330.47)  

(https://kpolisa.com/KP42/3-7DjekicKrstic.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

9. Pavlović, N., Krstić, M., & Lakićević, М. (2021). Performing the Activities of Travel 

Agencies in Serbia During the Covid 19 Virus Pandemic. Megatrend revija, 18(1), 159-

177.(ISSN: 1820-4589, eISSN: 2560-3329, UDC: 330) (https://megatrend.edu.rs/wp-

content/uploads/2021/07/Megatrend_revija_Vol_18_No_2_2021-WEB.pdf) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

10.  Antonović, R., Pavlović, N., & Krstić, M. (2021). The Impact of Security 

Challenges on Tourism Development. Journal of Innovative Business and 

Management, (потврда о прихватању рада достављена у прилогу). 

Рад у националном часопису (М53 = 1 бод) 

11.  Krstić, B. & Krstić, M. (2017). Teorijski okviri odrţivog razvoja. Economics of 

Sustainable Development, 1(1), 1-9. (ISSN: 2560-421X) 

(https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2560-421X1701001K) 

Домаћи научни часопис који се први пут категоризује (М54 = 0,2) 

http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/pdf_clanci/vojnodelo411/vd-411-2019-71-7-27-Djekic.pdf
http://www.vojnodelo.mod.gov.rs/pdf_clanci/vojnodelo411/vd-411-2019-71-7-27-Djekic.pdf
file:///C:/Users/livingroom/AppData/Local/AppData/livingroom/AppData/Local/Temp/4704-31341-2-PB.pdf
https://kpolisa.com/KP40/KP40_4-1KrsticRadivojevic.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-137X/2019/0350-137X1902109A.pdf
https://kpolisa.com/KP42/3-7DjekicKrstic.pdf
https://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Megatrend_revija_Vol_18_No_2_2021-WEB.pdf
https://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Megatrend_revija_Vol_18_No_2_2021-WEB.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2560-421X1701001K)


12.  Krstić, B., Krstić, M., & Đekić, I. (2018). Sustainability for Growth and 

Development: Breakdown, Income Distribution. Economics of Sustainable 

Development, 2(1), 1-12. (ISSN: 2560-421X)  (https://scindeks.ceon.rs/article)  

Домаћи научни часопис који се први пут категоризује (М54 = 0,2) 

13.  Krstić, M. (2018). Dimensions of Sustainable Development. Economics of 

Sustainable Development, 2(2), 19-29. (ISSN: 2560-421X)  

(https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2614638&page=2&sort=

8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d14638) 

Домаћи научни часопис који се први пут категоризује (М54 = 0,2) 

 

IV. Приказ и оцена одабраних радова 
 

Комисија је имала увид у све пријављене радове кандидата, али је, за потребе овог 

Извештаја, детаљније анализирала радове након избора у звање научни сарадник. 

Комисија је од објављених публикација изабрала оне које у највећој мери 

одсликавају опсег и дубину научног интересовања кандидата, као и његов 

мултидисциплинарни приступ. Мишљења смо да монографија Теорија рационалног 

избора у друштвеним наукама (2020), и одабрани чланци адекватно репрезентују 

научни опус кандидата и омогућавају свеобухватно сагледавање квалитета његовог 

истраживачког рада. 

 

1. Крстић, М., & Павловић, Н. (2020). Теорија рационалног избора у друштвеним 

наукама. Ниш, Србија: Природно-математички факултет (COBISS.SR-ID: 

283293196, ISBN: 978-86-6275-105-5) (M42) 

 

Монографија аутора Милоша Крстића и Небојше Павловића под називом Теорија 

рационалног избора у друштвеним наукама представља концизан и приступачним 

језиком презентован увод у нека од темељних сазнања теорије рационалног избора 

(објашњавајући њену микроекономску основу, али и примену у теорији 

одлучивања и теорији друштвеног избора, анализирајући унапређења ове теорије уз 

помоћ апаратуре теорије игара, те идеја развијених у филозофији, социологији и 

психологији). Како аутори наводе, економска теорија пружила је скуп моћних 

модела и општих сазнања која су у значајној мери променила начин на који 

размишљамо о свакодневном животу. 

 

Монографија под називом Теорија рационалног избора у друштвеним наукама 

структурирана је у четири, међусобно условљене и повезане, целине. Структура је 

у потпуности конципирана у складу са насловом, док су редослед целина и 

појединих сегмената у свакој од њих и њихов међусобни однос логични и 

квалитативно усклађени.  

 

Први део ове монографије под називом Предмет и развој теорије рационалног 

избора садржи четири поглавља: (1) Основне карактеристике и претпоставке 

теорије рационалног избора; (2) Школе рационалног избора; (3) Историјска 

позадина нормативне теорије рационалног избора и (4) Концепције рационалног 

https://scindeks.ceon.rs/article
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2614638&page=2&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d14638
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2614638&page=2&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d14638


избора у класичној и неокласичној економији. Како аутори наводе, корени 

економске рационалности изложени су у радовима представника класичне 

економске теорије. Представници ове економске теорије настоје да објасне однос 

између личних интереса и бескомпромисног егоизма, с једне стране, и 

великодушности и алтруизма, као пожељног пратиоца људског ангажмана, с друге 

стране. За разлику од представника класичне економске теорије који су настојали 

да обједине позитивне и нормативне елементе, представници неокласичне теорије, 

у тежњи да економској науци дају статус егзактне дисциплине, правили су разлику 

између проучавања чињеница и проучавања вредности, наглашавајући да 

економска наука има доминантно позитивни карактер. 

 

У другој половини 20. века, поново оживљава интерес за политекономским 

приступом у анализи друштвених појава. У том смислу, приметно је јачање 

уверења о томе да је људска активност нешто више од рационалног и егоистичког 

понашања индивидуа. Институције, политика, идеологија, култура и други фактори 

утичу на рационално понашање појединаца, па се чак и стандардни економски 

модели трансформишу у смислу укључивања ових елемената у анализу. 

 

Други део ове монографије под називом Изазови теорије рационалног избора у 

савременој економији садржи пет поглавља: (1) Слом теорије рационалног избора у 

неокласичној економији; (2) Модификовање концепта homo economicus-а; (3) Крах 

претпоставке о ексклузивности економске мотивације и универзалног егоизма, (4) 

Слом претпоставке о непроменљивим и унапред датим укусима и преференцијама; 

и (5) Крах концепције о савршеној рационалности. У овом делу монографије 

указује се на недостатке теорије рационалног избора, а пре свега, на 

симплифицираност њених основних постулата. Наводи се да све већи број 

научника доводи у питање исправност претпоставке о рационалности понашања 

економских субјеката, затим максимизацију профита као циљну функцију 

микроекономског понашања и начело равнотеже на бази граничних величина. 

 

Трећи део књиге под називом Рационални избор у бихевиоралној економији садржи 

десет поглавља: (1) Однос психологије и осталих друштвених наука; (2) 

Бихевиорална економија; (3) Развој бихевиоралне економије; (4) Механизми 

одбране неокласичне економије; (5) Финансијска тржишта; (6) Штедња и 

инвестиције; (7) Теорија изгледа; (8) Програм брзих и штедљивих хеуристика; (9) 

Експериментална економија; и (10) Бихевиорална варијанта теорије рационалног 

избора. Од бројних теорија које су се у последњих пола века појавиле у економији 

и другим друштвеним наукама, аутори су изложили само две: теорију 

сатисфакције, нобеловца Херберта Сајмона, и теорију изгледа Амоса Тверског и 

Даниела Канемана. Сајмонова концепција представља први покушај да се реално 

сагледају способности обичног економског актера и на њима утемељи теорија 

рационалног одлучивања, док резултати  Канемана и  Тверског указују на узроке 

неконзистентних (нерационалних) избора и откривају домете и ограничења 

когнитивних процеса које људи користе у процесу одлучивања. 

 



Четврти део монографије под називом Теоријски оквири повезани са теоријом 

рационалног избора укључује два поглавља: (1) Теорија рационалних очекивања; и 

(2) Теорија игара. У овом делу монографије описане су велике економске теорије, 

као што су: 1) теорија цена хартија од вредности заснована на „хипотези ефикасних 

тржишта”, 2) теорија перманентног дохотка и 3) теорија пословног циклуса. Након 

излагања најбитнијих резултата ових теорија, аутори укратко објашњавају 

класични и инструментални приступ теорији игара, разматрају побољшања 

концепта „Нешове равнотеже” и истичу улогу учења у моделима теорије игара. 

 

Монографија др Милоша Крстића и др Небојше Павловића обилује јасним и веома 

корисним објашњењима, показујући да је могуће и изводљиво на приступачан 

начин изложити сложену и слојевиту проблематику теорије рационалног избора 

употребом  аналитичких инструмената, те све наведено укомпоновати и ускладити 

у јединствену и кохерентну целину. Управо захваљујући томе што се у њој врло 

пажљиво и са максималном јасноћом развијају економски модели, ово штиво  код 

читаоца развија способност резоновања и о темама које су сасвим изван економије. 

Таква питања се смотрено и методички уводе у анализу и на врло коректан начин 

се показује колико економске теорије омогућавају да унапредимо степен 

разумевања не само економије него и света у коме живимо. 

 

2. Krstić, M., & Pavlović, N. (2020). Behavioral Economics: New Dimension in 

Understanding the Real Economic Behavior. In U., Akküçük (Ed.), Handbook of 

Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy (pp. 281-

298). Hershey, United States: IGI Global. (DOI: 10.4018/978-1-7998-4601-7.ch015, 

ISBN13: 9781799846017, ISBN10: 1799846016, eISBN13: 9781799846024) (M14) 

 

Како аутори наводе, бихевиорална економија представља релативно нови и 

перспективни правац истраживања који у значајној мери утиче на стање и 

будућност економске науке. Иако економисти не одустају лако од коришћења 

формалних модела базираних на претпоставци о савршеној рационалности 

економских актера, бихевиорална економија нуди бројне емпиријске доказе о томе 

да реално економско понашање нема много тога заједничког са хипер рационалним 

homo oeconomicus-ом.  

 

Један од првих доприноса бихевиоралне психологије који је привукао пажњу 

економиста био је рад Даниела Канемана и Амоса Тверског из 1979. године о 

теорији изгледа. Приступ који су Канеман и Тверски у овом раду користили назван 

је „програм истраживања хеуристика и пристрасности”. Основна идеја овог 

програма је да се појединци не понашају онако како предвиђа традиционална 

економска наука, већ да користе хеуристике у процесу одлучивања. Резултат је да 

је понашање појединаца често пристрасно на систематске и предвидљиве начине и, 

самим тим,ирационално према теорији рационалног избора. Ове идеје су подстакле 

бројне економисте да примене различите алате и средства Даниела Канемана и 

Амоса Тверског у откривању когнитивних и психолошких ограничења и програм 

истраживања хеуристика и пристрасности је „рођен”. 

 



У наставку аутори испитују истакнута схватања нормативног програма 

бихевиоралне економије познатог као „нови патернализам”. Нови патернализам 

узима у обзир субјективне преференције и интересе појединаца, настојећи, при том, 

да помогне људима како би они остварили оно што сами желе, а што нису у стању 

да учине услед когнитивних и психолошких ограничења. Када је у питању 

Република Србија, бројни економски и социјални проблеми утицали су на стварање 

превеликих, чак и прилично неумерених очекивања везаних за спровођење 

различитих државних активности и мера. С тим у вези чини се прилично 

оправданим да влада, приликом израде економских мера и програма свог деловања, 

уважи неке од препорука представника бихевиоралне економије, а све у циљу 

ублажавања степена нерационалности економских актера. 

 

3. Krstić, B., & Krstić, M. (2016). Тeorije racionalnog izbora i društvena istraţivanja. 

Sociologija, 58(4), 598-611. (DOI: 10.2298/SOC1604598K, ISSN: 0038-0318) (M24) 

 

Рад Теорија рационалног избора и друштвена истраживања посвећен је 

разматрању методолошких и метатеоријских изазова ове теорије. Методолошки 

изазови тичу се тестирања теорије рационалног избора. Наиме, као и свака друга 

општа теорија, теорија рационалног избора може бити тестирана тек након увођења 

„мост” хипотеза које указују да преференције, веровања и ограничења људи у 

великој мери зависе од објективних или друштвених фактора који, у мањој или 

већој мери, лимитирају нашу слободу избора. Ове хипотезе премошћују дистанцу 

између друштвених фактора и непосредних детерминанти понашања људи. Такође, 

претпоставке теорије рационалног избора о савршеној рационалности економских 

актера захтевају детаљну спецификацију. Конкретније, потребно је одредити које 

су преференције, веровања и ограничења понашања економских актера релевантна. 

 

Између осталог, у тексту се разматрају  и следећи метатеоријски проблеми: како да 

се разумеју докази који произилазе из друштвених истраживања, а који доводе у 

питање поставке традиционалне економске науке?; може ли се интегрисањем 

концепата и механизама других друштвених наука у основне премисе теорије 

рационалног избора побољшати ова теорија? 

 

Поред тога, у раду је дат  преглед неких важних дебата и доприноса. Започиње се 

са методолошком дискусијом, фокусирајући се на генерални однос између теорије 

рационалног избора, с једне стране, и друштвених истраживања, с друге. Затим се 

анализирају ставови о томе како теорија рационалног избора може (или би требало) 

да буде тестирана и како анализирана теорија може (или би требало) да обезбеди 

водич за друштвена истраживања. Потом се прелази на метатеоријску дискусију о 

томе како додатне или помоћних хипотезе могу или треба да буду изведене да би 

теорија рационалног избора била погодна основа за друштвена истраживања и да 

ли и како концепти других социолошких приступа могу бити интегрисани у ову 

теорију ради даљег напретка области примене. 

  



4. Krstić, B., & Krstić, M. (2017). The Impact of Economics on Оther Social Science. Theoria, 

60(4), 141-156. (DOI: 10.2298/THEO1704125K, ISSN: 0351-2274) (M24) 

 

У раду се анализира доминантан положај економије у друштвеним наукама. 

Указује се да се у водећем часопису из политикологије American Political Science 

Review, 25 најзначајнијих часописа из економије цитирају више од пет пута него 

што се у водећем економском часопису American Economic Review цитирају 25 

најзначајнијих часописа из политикологије. Асиметрични токови између економије 

и сродних наука су, такође, евидентни када се анализирају цитати аутора у 

социологији и економији (и то оних који су били ангажовани у обе наведене 

дисциплине). 

 

Научници из различитих дисциплина покушали су да објасне асиметричне токове 

између економије и сродних наука. Према једном гледишту, економисти су успели 

да сачувају јединственост језгра дисциплине више него што је то случај у другим 

наукама. Због тога је представницима других наука једноставније да цитирају 

економску науку. Други разлог је тај што у економији постоје већи консензус и 

више контроле. 

 

Вредно је поменути и резултате истраживања цитата водећих научних часописа из 

економије, политичких наука и социологије у Србији и Русији. Анализа цитата 

часописа из економиије и сродних наука спроведена је у 2 корака. Прво су утврђене 

фреквенције цитирања (број цитата) за сваки часопис. Друго, цитати четири 

часописа у свакој дисциплини су агрегирани и приказани су резултати тих 

агрегирања. Једна од најимпресивнијих чињеница која се односи на друштвене 

науке у посматраним земљама је степен у којем ове науке раде самостално. Али чак 

и тада се економија истиче са 81 одсто интрадисциплинарних цитата, у поређењу 

са 52 одсто за социологију и 53 одсто за политичке науке. 

 

5. Крстић, М., & Радивојевић, В. (2019). Бихевиорална економија – елементи и 

примена. Војно дело, 71(6), 319-333. (M51) 

 

Последњих година дошло је до великог интересовања за интегрисање сазнања из 

психологије и економије, што је резултирало настајањем и развојем концепта под 

називом бихевиорална економија. Реч је о дисциплини која повећава 

експланаторну снагу економске науке, комбинујући је са реалистичнијим 

психолошким поставкама и користећи социјалне, емоционалне и когнитивне 

факторе у покушају да објасни одлуке појединаца и институција. 

 

Основна идеја бихевиоралне економије је да ће повећање реалистичности 

психолошких основа економске анализе побољшати стандардни економски модел у 

погледу генерисања теоријских сазнања, стварања тачних предвиђања о 

различитим феноменима и креирања боље економске политике. Како аутори 

наводе, ово не подразумева одбацивање стандардног економског модела. Исти  је и 

даље у употреби  због тога што обезбеђује теоријски оквир који се може применити 



на, практично, било који облик економског, па и неекономског понашања, и 

омогућава оповргљива предвиђања. 

 

У тексту је дат приказ порекла бихевиоризма презентирањем идеја Адама Смита, 

Давида Рикарда, и осталих великана економске науке који су својим теоријским 

промишљањима трасирали пут развоја бихевиоралне економије какву данас 

познајемо. У Теорији моралних осећања, Адам Смит се, пре него што је објавио 

Богатство народа, детаљно бавио оним што би се данас сматрало психолошким 

проблемима. Иако вешт у оваквој анализи, Смит није видео никакав разлог за 

експлицитно излагање оваквог гледишта  о људској природи у Богатству народа. 

Заиста, стиче се утисак да Смит људе узима онаквим какви јесу. Он је знање о 

човековој природи углавном стекао у Шкотској и претпостављао је да у сваком 

човеку постоји један „Шкотланђанин”. 

 

Ако је Адам Смит описао човека као разумну „животињу” јер је живео у Шкотској, 

Давид Рикардо имао је слично мишљење опредељено потпуно другачијим разлогом 

– његовим практичним „одрастањем“ на берзи. Рикардо је комбиновао Смитову 

концепцију о људској природи са Малтусовом идејом да радничка класа 

нерационално тежи увећању породице онолико брзо колико је потребно да се 

зарада радника одржи на егзистенцијалном минимуму. 

 

Традиција размишљања о психолошким претпоставкама на којима економска 

теорија заснива своје постулате настављена је у делу Џона Стјуарта Мила 

Утврђивање предмета и методе истраживања политичке економије. Наиме, Мил 

је препознао да је политичка економија апстрактна наука у смислу да не разматра 

људску природу у целини, већ се бави човеком само као бићем које жели да добије 

највећу количину неопходних добара, погодности и луксуза, уложивши што је 

могуће мање физичког напора и рада са постојећим нивоом знања. У таквом, 

потпуно апстрактном, приказу људских жеља који очигледно не узима у обзир 

неекономске мотиве, Мил је направио две класе изузетака. Реч је о: (1) мотивима 

који се могу схватити као константни антагонисти према жељи за богатством и (2) 

мотивима извршења индивидуалних акција који онемогућавају акумулирање 

богатства. 

 

У наставку текста испитује се примена бихевиоралне економије у области 

финансија и штедње. Како аутори примећују, финансијска тржишта представљају 

сегмент економије у коме су бихевиоралне идеје доминантно „заживеле“. Два 

фактора су допринела изненађујућем успеху бихевиоралних финансија. Пре свега, 

финансијска економија, уопште, а нарочито хипотеза о ефикасном тржишту, 

генерисала је смела и проверљива предвиђања о феноменима за чије је 

објашњавање потребно укључити мултидисциплинарни приступ. Друго, постоји 

пуно података који су доступни за тестирање предвиђања бихевиоралних 

финансија. 

 



6. Krstić M., Filipe, J. A., & Chavaglia, J. (2020). Higher Education as a Determinant of 

the Competitiveness and Sustainable Development of an Economy. Sustainability, 

12(16), 1-22. (DOI: 10.3390/su12166607, ISSN: 2071-1050) (M22) 

 

Циљ овог рада је да се на основу анализе кретања параметара конкурентности 

држава ЕУ и држава кандидата за ЕУ у оквиру стуба Вештине а према подацима из 

Извештаја о глобалној конкурентности за 2019. годину, допринесе 

идентификовању кључних конкурентских предности и недостатака у домену 

високог образовања. Остваривање поменутог  циља  извршено је применом 

корелационе и регресионе анализе. Добијени резултати показују да постоји јака 

корелација између високог образовања, с једне стране, и конкурентности 

националне економије и одрживог развоја, с друге стране. 

  

У раду се указује на чињеницу да посебну улогу у повећању конурентности 

економије имају вештине људи. Наиме, континуирано усавршавање и развој 

вештина у великој мери доприносе повећању продуктивности, па самим тим и 

побољшању конкурентности привреде. Аутори сматрају да примена иновација 

доводи до структурних промена у производном процесу, што има за последицу 

повећање конкурентности привреде, а своје тврдње поткрепљују примерима 

најконкурентнијих привреда у Европи (попут Швајцарске, Шведске, Данске, 

Финске, Холандије и Немачке), које су уједно и најиновативније у глобалним 

размерама. Заједнички именитељ свих наведених земаља је економија заснована на 

знању коју карактерише јак сектор истраживања и развоја са добрим међународним 

везама и широка и стално надограђивана база талентоване радне снаге. 

 

У наставку овог рада испитује се утицај Вештина дипломираних студената, 

Критичког размишљања у настави, Јавних улагања у високо образовање, Научних 

публикација, Квалитета научних организација, Учешћа корисника интернета у 

целокупној популацији, Дигиталних вештина, Броја пријава за патенте и Броја 

пријава за међународне копроналаске на подстуб Оријентисаност власти ка 

будућности као апроксимативну варијаблу одрживог развоја. Најјачи утицај на 

промене подстуба Оријентисаност власти ка будућности има оцена Критичког 

размишљања у настави (будући да би изостављање овог параметра довело до 

смањења објашњења варијабилитета Индекса глобалне конкурентности за 23,33%), 

затим следе Број пријава за патенте и Вештине дипломираних студената, док 

остале варијабле испољавају вишеструко мањи утицај на промене у анализираном 

подстубу. 

 

Како аутори наводе, на основу изнетих резултата истраживања могу се 

формулисати и одређене препоруке које ће значајно допринети унапређењу 

конкурентности  и остваривању одрживог развоја у датим земљама. У том смислу, 

предлаже се спровођење следећих реформских мера: 1) улагање у истраживање и 

развој нових технологија; 2) стимулисање веће повезаности науке и привреде; 3) 

унапређење квалитета и ефикасности образовања (кроз повећање издвајања за 

образовање, системско увођење предузетништва у образовни систем, усклађеност 

образовног система са захтевима тржишта и слично) итд. 



 

7. Krstić, M., & Radivojević, V. (2020). Regional Competitiveness: Theoretical and 

Empirical Aspects. In U. Akküçük (Ed.), Disruptive Technologies and Eco-Innovation 

for Sustainable Development (pp. 150-170). Hershey, United States: IGI Global. (DOI: 

10.4018/978-1-7998-8900-7, ISBN13: 9781799889007, ISBN10: 1799889009, eISBN13: 

9781799889021, ISBN13: Softcover: 9781799889014) (M14) 

 

У овом раду представљен је теоријски приказ регионалне конкурентности и низ 

пратећих питања о њеном мерењу (кључне детерминанте, индекси и модели). У 

том смислу, указује се да je конкурентност привреде на националном нивоу само 

одраз конкурентских способности на локалном и регионалном нивоу (градови и 

региони постају средишта и извори економске моћи) али се, упркос томе, 

регионална конкурентност тешко дефинише и у мањој мери анализира. 

Најједноставније се регионална конкурентност интерпретира као конкурентска 

предност једног региона у односу на други која се може видети преко удела истих 

на извозном тржишту. Мајкл Портер, гуру расправе о националној и регионалној 

конкурентности, примећују аутори, такође, је у својим радовима нагласио важност 

извозно оријентисаних кластера као основе постизања високог животног стандарда 

на регионалном нивоу. 

 

Након теоријских разматрања и идентификовања различитих детерминанти за које 

научници претпостављају да значајно утичу на регионалну конкурентност, у 

наставку се наведено проверава просторним регресионим моделом за одабране 

детерминанте. По речима аутора, међународна размена позитивно утиче на 

конкурентност и на развој земље. За мале земље, попут Србије, предуслов развоја 

је висок степен отворености и интегрисаности, јер су ове привреде преслабе да се 

одупру тенденцијама и правилима игре у међународним економским односима које 

диктирају велике развијене земље и/или глобалним условима својствени јаки 

интеграциони процеси. Иновације, предузетништво и људски ресурси добијају све 

већи значај као кључни фактори конкурентности и темељи креирања друштва 

знања. 

 

У просторном моделу регионалне конкурентности Бруто домаћи производ по 

становнику представља зависну променљиву, а као независне анализирају се: Извоз 

per capita, Извозна зависност, Увозна зависност, Број студената уписаних у 

терцијарно образовање на 10000 становника, Број ђака уписаних у средње 

образовање, Бруто домаћи издаци за истраживање и развој и Број привредних 

друштава. Моделом је доказан позитиван утицај међународне размене, људских 

ресурса, иновативности и предузетништва на конкурентност региона, те аутори 

сугеришу да је будуће мере и активности на регионалном, градском и општинском 

нивоу потребно усмерити на јачање ових детерминанти. 

  



8. Радивојевић, В., Ђекић, И., & Крстић, М. (2019). Политика заштите 

конкуренције као фактор економског развоја држава у транзицији. Војно дело, 

71(7), 471-485. (DOI: 10.5937/vojdelo1907372D, ISSN: 0042-84269) (M51) 

 

Циљ овог рада је да испита и анализира однос између ефикасности политике 

заштите конкуренције и економског развоја држава у транзицији. Анализа је 

спроведена на узорку од 31 државе у транзицији у 2016. години применом 

корелационе и регресионе анализе упоредних секција података. Зависна, варијабла 

је БДП, као индикатор економског развоја, независне променљиве су: Интензитет 

локалне конкуренције (ИЛК), Степен доминације на тржишту (СДТ), Ефикасност 

антимонополске политике (ЕАП) и Страна конкуренција (СК)), а као контролне у 

разматрању су узете следеће варијабле: институције (Инс), инфраструктура (Инф), 

макроекономско окружење (МО), високо образовање (ВО), ефикасност тржишта 

рада (ЕТР) и развијеност финансијског тржишта (РФТ). Резултати корелационе 

анализе указују на постојање ниске корелације између БДП и СДТ (вредност 

коефицијента корелације је 0,4040), као и средње корелације између БДП и осталих 

индикатора интензитета конкуренције (ИЛТ (0,5467), ЕАП (0,5378) и СК (0,5445)). 

Када су у питању контролни индикатори, врло ниска корелација је утврђена код 

индикатора институције и ефикасност тржишта рада; средња корелација је 

утврђена у случају макроекономског окружења, високог образовања и развијености 

финансијског тржишта; док је висока корелација утврђена у случају 

инфраструкуре. 

 

Услед методолошких проблема приликом спровођења  регресионе анализе 

(високих „p” вредности за одређене варијабле), аутори су били приморани да 

одређене варијабле искључе из модела и примене „Stepwise” метод.  Искључене су 

следеће варијабле: спољна конкуренција, ефикасност тржишта рада и развијеност 

финансијског тржишта, а резултати регресионе анализе у моделу указују на 

постојање позитивне везе између БДП и ефикасности политике заштите 

конкуренције, чиме се доказује хипотеза да повећање ефикасности политике 

заштите конкуренције доприноси повећању БДП. 

 

Избор до пет најзначајнијих научних остварења 

 

Према мишљењу Комисије, пет најзаначајнијих кандидатових радова су: 

1. Крстић, М., & Павловић, Н. (2020). Теорија рационалног избора у друштвеним 

наукама. Ниш, Србија: Природно-математички факултет (одлука о одређивању 

M42 категорије достављена у прилогу) (COBISS.SR-ID: 283293196, ISBN: 978-

86-6275-1055) 

2. Krstić, M., Filipe, J. A., & Chavaglia, J. (2020). Higher Education as a Determinant 

of the Competitiveness and Sustainable Development of an Economy. Sustainability, 

12(16), 1-22. (DOI: 10.3390/su12166607, ISSN: 2071-1050) 

3. Krstić, B. & Krstić, М. (2016). Тeorije racionalnog izbora i društvena istraţivanja. 

Sociologija, 58(4), 598-611. (DOI: 10.2298/SOC1604598K, ISSN: 0038-0318) 



4. Радивојевић, В., Ђекић, И., & Крстић, М. (2019). Политика заштите 

конкуренције као фактор економског развоја држава у транзицији. Војно дело, 

71(7), 471-485. (DOI: 10.5937/vojdelo1907372D, ISSN: 0042-84269) (M51) 

5. Krstić, M., & Radivojević, V. (2020). Regional Competitiveness: Theoretical and 

Empirical Aspects. In U. Akküçük (Ed.), Disruptive Technologies and Eco-

Innovation for Sustainable Development (pp. 150-170). Hershey, United States: IGI 

Global. (DOI: 10.4018/978-1-7998-8900-7, ISBN13: 9781799889007, ISBN10: 

1799889009, eISBN13: 9781799889021, ISBN13: Softcover: 9781799889014) 

 

V. Квалитативна оцена научног доприноса 
 

1. Показатељи успеха у научном раду 

 

1.1. Уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по 

позиву 

1.2. Чланства у одборима међународних научних конференција 

Нема. 

1.3. Чланства у одборима научних друштава 

- Члан Научног друштва економиста Србије (сертификат достављен у 

прилогу) 

- Члан Друштва економиста Економика Ниш (сертификат достављен у 

прилогу) 

1.4. Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката 

- Коуредник специјалног издања часописа Mathematics (међународни часопис 

изузетних вредности) Business Games and Numeric Simulations in Economics 

and Management (сертификат достављен у прилогу) 

- Члан Редакције националног часописа Ревизор 

- Члан Издавачког савета часописа Economics of Sustainable Development 

(http://www.ekonomika.org.rs/esd/redakcija.html) 

- Рецензент врхунског часописа националног значаја Економика 

- Рецензент часописа Economics of Sustainable Development 

- Рецензент националног часописа BizInfo 

- Рецензент врхунског часописа националног значаја Мегатренд ревија 

- Рецензент врхунског часописа националног значаја Одитор 

- Рецензент врхунског часописа националног значаја Journal of Engineering 

Management and Competitiveness 

- Рецезент часописа Oeconomica Jadertina  

- Рецензент међународне конференције Entrepreneurial Competencies in a 

Changing World, 19. новембар 2020. године, Institute of Technology and 

Business, Чешке Буђевице, Чешка (сертификат достављен у прилогу). 

- Завршен семинар о рецензирању за истраживаче у организацији Центра за 

промоцију науке Републике Србије (сертификат достављен у прилогу). 

 

http://www.ekonomika.org.rs/esd/redakcija.html


2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова 

 

2.1. Допринос развоју науке у земљи 

 

На основу увида у целокупну истраживачку активност, као и анализе радова, 

истраживачки рад др Милоша Крстића може се позитивно оценити. Истраживачки опус 

кандидата чине радови који тангирају проблеме теорије рационалног избора, 

бихевиориалне економије, микроекономије и друго. 

 

Комисија истиче посебан научни допринос др Милоша Крстића у афирмисању улоге 

рационалног избора у истраживању економских појава. Фокус истраживања кандидата 

усмерен је на проучавање основних концепција и врста рационалности, сагледавање 

места и улоге рационалног избора у ортодоксној и хетеродоксној економији 

ианализирање фактора који утичу на ниво и карактер рационалности у обављању 

економских активности. Комисија указује и на научни допринос  у области примене 

конвенционалних алата економске анализе за изучавање појава које традиционално не 

припадају предмету истраживања економске науке.  

 

2.2. Менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова, 

руковођење специјалистичким радовима 

- Члан Комисије за одбрану докторске дисертације кандидата Khalid Reehа, на 

тему Значај екстерне ревизије за корпоративно управљање, одбрањене 09. 

марта 2021. године на Факултету за пословну економију и предузетништво 

Мегатренд Универзитета (потврда бр. 187/21 од 09. 03. 2021. достављена у 

прилогу). 

- Члан Комисије за одбрану мастер рада кандидата Милоша Симића, на тему 

Царински систем Србије, одбрањеног 22. јуна 2018. године на Факултету за 

финансије, банкарство и ревизију АЛФА БК Универзитета (пријава одбране и 

одбрана мастер рада од 22. 06. 2018. достављена у прилогу) 

- Члан Комисије за одбрану завршног (мастер) рада кандидаткиње Јелене Радић, 

на тему Трансформација традиционалног пословног решења у пословно решење 

„у облаку“ – креирање road мапе, одбрањеног 19. октобра 2020. године на 

Факултету информационих технологија АЛФА БК Универзитета (одлука 

Комисије од 19. 10. 2020. и записник о полагању мастер рада достављени у 

прилогу). 

 

2.3. Педагошки рад 

Сарадник на групи предмета Монетарна економија и Јавне финансије на 

Економском факултету у Нишу у периоду од 1. октобра 2008. до 30. септембра 

2009. године. 
  



2.4. Међународна сарадња 

Током вишегодишњег рада, кандидат је остварио успешну сарадњу са другим 

научно-истраживачким институцијама у иностранству укључујући: Економски 

факултет у Познану (Пољска), Leeds Business School (Велика Британија), 

Лисабонски универзитетски институт (Португал), Економски факултет у Минху 

(Португал), Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству у Опатији 

(Хрватска).  

 

Сарадња и ангажовање др Милоша Крстића резултирали су објављивањем већег 

броја публикација које су наведене у библиографији. 

 

2.5. Организација научних скупова  

Нема. 
 

3. Организација научног рада 

 

3.1. Руковођење пројектима, потпројектима и задацима 

 

Др Милош Крстић, ангажован као истраживач на пројекту ОИ 179066 Унапређење 

конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у 

процесу европских интеграција Србије, који финансира Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, руководио је пројектним 

задатком „Унапређење конкурентности ширењем знања и информација кроз 

друштвене везе и односе“ (потврда о руковођењу пројектним задатком достављена 

у прилогу). 

 

3.2. Технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у 

пракси 

Нема. 
 

3.3. Руковођење научним и стручним друштвима 

Нема. 
 

3.4. Значајне активности у комисијама и телима министарства надлежног за 

послове науке и технолошког развоја у другим телима везаних за научну 

делатност 

Нема. 
 

3.5. Руковођење научним институцијама 

Нема. 

  



 

4. Квалитет научног рада 

 

4.1. Утицајност радова кандидата – цитираност 

 

Економисти, али и научници из других друштвено-хуманистичких наука (пре свега 

социологије и филозофије) веома често су цитирали радове др Милоша Крстића. 

Комисија је евидентирала 132 хетероцитатa, док аутоцитате није навела због 

њиховог великог броја. Приказана висока цитираност радова кандидата сведочи о 

позитивном вредновању резултата истраживања представљених у његовим 

радовима и указује на значајан утицај који су они имали на рад других, 

реномираних, истраживача.  

 

У наставку су наведени неки од радова кандидата који су цитирани од стране 

других аутора: 

 

1. Krstić, M. (2012). The Role of Rules in The Evolution of The Market System: Hayek’s 

Concept of Evolutionary Epistemology. Economic annals, 57(194), 123-140. (DOI: 

10.2298/EKA1294123K, UDC: 3.33, ISSN: 0013-3264, (Print)) (М24) 

цитиран у: 

1. Hübenbecker U. (2019). Wechselwirkungen zwischen orthodoxer 

Wirtschaftswissenschaft und Neoliberalismus. Zentrum für Ökonomische und 

Soziologische Studien Universität Hamburg Februar. https://www.wiso.uni-

hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/heise/zoess/publikationen/dp73-

huebenbecker.pdf 

2. Zubĉić, M. L. (2019). Ignorance, Norms and Instrumental Pluralism: Hayekian 

Institutional Epistemology. Synthese, 1-17. (DOI: 10.1007/s11229-019-02420-5, 

ISSN: 0039-7857) https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-019-02420-5 

3. Xinchao, M. (2019).Enlightenment of Marxist Ecological Nature View on 

Environmental Governance. Convivium, (35), 472-481. 

4. Pereira, O. P., & Costa, C. A. (2020). The Academic Curriculum in The 

Humanisation of Business Teaching: The Perception of University Professors. 

Journal of Business Management and Economic Research, 4(2), 199‐215. (DOI: 

10.29226/TR1001.2020.194) 

https://www.jobmer.org/2020/jobmer_vol4_issue2_article5%20full%20text.pdf 

5. Krol O. (2020). Selection оf Machine Tools Optimal Cutting Conditions for 

Designers. Sofia, Bulgaria:  Academic Publishing House of Bulgarian Academy 

of Sciences.   

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3434/1/Selection_Cuttin

g_Mode_Monograph_Krol_21.pdf 

6. Krol O. (2020). Machine Tool Spindle Dynamics for Designers. Sofia, Bulgaria:  

Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3434/1/Selection_Cuttin

g_Mode_Monograph_Krol_21.pdf 

7. Krol, O. S. (2021). Modelling And Calculation Of Machine Gear Cutting Tools 

For Designers. Sofia, Bulgaria: Academic Publishing House of Bulgarian 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/heise/zoess/publikationen/dp73-huebenbecker.pdf
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/heise/zoess/publikationen/dp73-huebenbecker.pdf
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Academy of Sciences. (DOI: 10.7546/MCMGCTD.2021, ISBN: 978-619-245-

145-5) 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/4259/4/Monograph_Mo

delling_and_Calculation_of_Machine_Gear_Cutting_Tools_for_Designers.pdf 

8. Zubĉić, M. L. (2020). Certain Fundamentals of The Design and Assessment of 

Social Epistemic Systems: Agents Suboptimalism, Instrumental Pluralism and 

Universal Inclusion. Doctoral dissertation, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Rijeka.  

file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/marko-luka_zubcic_-

_doktorska_teza.pdf 

9. Lang, F. P. (2021). System Competition: Concept, Problems and Limits. Visnyk 

Kyivs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu, (3), 18-32.  

(стр. 18) (DOI: 10.31617/visnik.knute.2021(137)02, ISSN: 1727-9313, (Print)) 

http://visnik.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=278

2&catid=294&lang=uk 

 

2. Китановић, Д., & Крстић М. (2010). Утицај девизног курса на привредни раст Србије. 

Економске теме, (1), 13-29. (ISSN: 0353-8648, eISSN: 2217-3668, UDC: 336.748) 

(M51) 

цитиран у: 

1. Bećirović, S., & Ujkanović, E. (2012). Uticaj promene deviznog kursa na privrednirast 

Srbije. Business and Economics Review, (2), 223-237. (стр. 227) (ISSN: 2519-1233 

(Online), ISSN 2074-1693) https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=168946 

2. Jovanović, J. (2014). Reţimi deviznog kursa sa osvrtom na devizni reţim u Republici 

Srbiji.  Civitas, (7), 228-244. (стр. 243) (ISSN: 2217-4958, eISSN: 2466-5363, 

UDC: 3(05)) https://www.civitas.rs/07/article/pdf/Civitas07_article12.pdf 

3. Stošić Mihajlović, Lј., & Jevtić, P. (2014). Determination of Economic Growth 

Serbian Exchange Rate Changes. In Ţ. Ţivković (Ed.), International Мay 

Conference on Strategic Management - IMKSM2014 (pp. 497-504). Bor, Serbia: 

Technical faculty. (стр. 467) https://scholar.google.com/ 

4. AnĊelić, G., Penezić, N., Vilmoš
, 

T., & Milošević, M. (2018). Inflation Rate 

Impact on the Share Returns of Real Sector Companies in AP Vojvodina. The 

European Journal of Applied Economics, 15(2), 43-57. (стр. 44) (ISSN: 2406-

2588, eISSN: 2406-321) file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/17997-

Article%20Text-93851-1-10-20181016.pdf 

5. Hosain, S., & Rasel, M. (2020). The Global Economic Impact of COVID-19: 

Three possible scenarios. Journal of Economics Management and Informatics, 

11(1), 31-40. (стр. 38) (ISSN: 2217-2769, eISSN: 2406-2324, COBISS.SR-ID:  

176122636) file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/178-Article%20Text-

352-2-10-20200708.pdf 

6. Fedajev, A., Radulescu, M., Babucea, A. G., Mihajlovic, V., Yousaf, Z., & 

Milićević, R. (2021). Has COVID-19 Pandemic Crisis Changed the EU 

Convergence patterns?. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-30. (стр. 

4) https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2021.1934507 
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3. Petrović, D., & Krstić M. (2011). Тransaction Cost and The Efficiency of Тhe Institutions. 

Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 6(4), 199-209. (ISSN: 0354-4699) 

(М51) 

цитиран у: 

1. Aini, A. N., Syaukat, Y. & Rifin, A. (2016). Peranan koperasi terhadap penurunan 

biaya transaksi usaha ternak sapi perah di Kabupaten Boyolali. Jurnal Agro 

Ekonomi, 34(2), 123-133. file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/7652-

19439-2-PB.pdf 

2. Magdalena, O. (2017). Wolność gospodarcza a atrakcyjność inwestycyjna krajów 

europy środkowo-wschodniej Studia Ekonomiczne. Doctoral dissertation, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowicach. (ISSN: 2083-8611) 

file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/13.pdf 

3. Jonah, U. I. (2018). The Influence of Transaction Costs on the Business 

Performances of Tesco Supermarket. International Journal of Business and Social 

Science, 9(5), 74-80. (стр. 75) (ISSN: 2219-1933, eISSN: 2219-6021, DOI: 

10.30845/ijbss.v9n5) http://ijbssnet.com/journals/Vol_9_No_5_May_2018/9.pdf 

4. Kurniati, E. D., & Susilowati, I. (2019). Sustainable Competitive Advantage of  

Smes Through Resource and Institutional-Based Management: An Empirical 

Study of Batik Smes in Central Java, Indonesia. Trziste, 31(1), 61-82  

file:///C:/Users/LIVING~1/AppData/Local/Temp/Market_Trziste_2019_1_Kurnia

ti_Susilowati_Suharno.pdf 

5. Исламутдинов, В. Ф. (2014). Методология управления инновационным 

поведением хозяйствующих субъектов на основе развития институтов 

стимулирования. Диссертация, Сибирская академия финансов и банковского 

дела, Новосибирск.  

http://safbd.ru/sites/default/files/diss/dissertaciya_islamutdinov_vf.pdf 

6. Sonda, G. B. (2017). Transaction Cost Economics of Rice Irrigation Systems in 

Tanzania: Implications for Collective Action. Doctoral dissertation, The Open 

University of Tanzania. 

7. Demir, H. (2017). Mobil sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine işlem 

maliyeti yaklaşımı bağlamında etkisi: hastane yöneticileri üzerine bir araştırma. 

Masters thesis, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe.   

8. Ĉiţo, E., Lavrinenko, O., & Ignatjeva, S. (2020). Analysis of the Relationship 

Between Financial Development and Economic Growth in the EU Countries. 

Insights into Regional Development, 2(3), 645-660. (стр. 648) 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03121415/document 

9. Арасланов, Р. К., Деменко, А. Е., Дятлова, Т. А., Исламутдинов, В. Ф., 

Кияницына, Л. Н., Коростелева, В. В., ... & Яцкий, С. А. (2016). Оценка 

эффективности и прогноз развития экономических институтов 

ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры). Ханты-Мансийск, Россия: Югорский 

государственный университет. (ISBN: 978-526-906244-97-0; UDC: 33.33) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27662156 
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4.2. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова 

 

Регистровани цитати др Милоша Крстића остварени су у следећим публикацијама: 

монографијe међународног значаја (5); тематски зборници водећег међународног 

значаја (2); тематски зборници међународног значаја (3); међународни часописи 

изузетне вредности (2); врхунски међународни часопис (1); истакнути међународни 

часописи (6); међународни часописи (2); национални часописи међународног 

значаја (11); саопштења са међународних научних скупова штампана у целини (2); 

монографије националног значаја (2); врхунски часописи националног значаја (20); 

истакнути национални часописи (4); национални часописи (6); домаћи 

новопокренути часописи (2); одбрањене докторске дисертације (21); часописи 

националног нивоа у другим државама (26); монографије националног нивоа у 

другим државама (16); мастер рад (1).  

 

4.3. Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 

 

Др Милош Крстић објавио је укупно 52 рада, од чега 32 рада након избора у звање 

научни сарадник. Према Правилнику о стицању истраживачких и научних  звања 

(„Службени гласник РС“, број 159 од 30. децембра 2020.), сви научни радови у 

области друштвених наука који имају до три коаутора признају се са пуним бројем 

поена. Од укупно 32 рада др Милоша Крстића објављених након избора у звање 

научни сарадник, 30 радова испуњава наведену норму, што је и ефективни број 

радова. Број радова нормиран на основу броја коаутора је 2. 

 

Од укупно 32 научна рада др Милоша Крстића објављених након избора у звање 

научни сарадник, 2 рада су објављена у тематским зборницима водећег 

међународног значаја, 5 радова  у тематским зборницима међународног значаја, 1 

рад у истакнутом међународном часопису, 6 радова у националним часописима 

међународног значаја, 3 саопштења са међународног скупа штампаног у целини, 9 

радова у врхунским часописима националног значаја, 1 рад у националном 

часопису, 3 рада у домаћем научном часопису који се први пут категоризује, једна 

публикација је монографска студија, једна публикација је монографија 

националног значаја. 
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4.4. Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним 

центрима у земљи и иностранству и допринос кандидата у реализацији 

коауторских радова 

 

Од укупно 32 научна рада објављених након избора у звање научни сарадник, др 

Милош Крстић једини је аутор за један рад у водећем тематском зборнику 

међународног значаја и три рада у националним часописима међународног значаја. 

Кандидат је први коаутор: 2 рада у тематским зборницима међународног значаја, 

једног рада у истакнутом међународном часопису, једног саопштења са међународног 

скупа штампаног у целини, једне монографије националног значаја, 4 рада у врхунским 

часописима националног значаја и једног рада у домаћем научном часопису који се 

први пут категоризује; други коаутор: 3 рада у тематским зборницима међународног 

значаја, 2 рада у националним часописима међународног значаја, 2 саопштења са 

међународног скупа штампаног у целини, једне монографске студије, 3 рада у 

врхунским часописима националног значаја и 2 рада у домаћем научном часопису 

који се први пут категоризује; трећи коаутор: једног рада у водећем тематском 

зборнику међународног значаја, једног рада у националном часопису међународног 

значаја, 2 рада у врхунским часописима националног значаја и једног рада у 

националном часопису.  

 

У научно-истраживачком раду кандидат је испољио све елементе самосталности и 

научне зрелости. Постављене научно-истраживачке теме и задатке решавао је 

самостално, од концептуалног осмишљавања приступа истраживачкој теми, преко 

организације рада, разраде детаља до практичне реализације, тј. израде самог рада. 

У оквиру реализације националног пројекта Унапређење конкурентности јавног и 

приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција 

Србије, те скуповима међународног, регионалног и националног значаја на којима 

је учествовао, кандидат је показао високу стручност, инвентивност и самосталност 

у извршењу постављених задатака. 

 

4.5. Значај радова 

 

Научно-истраживачки рад др Милоша Крстића усмерен је на истраживање 

актуелних питања из области економске теорије, уз коришћење релевантних извора 

литературе. У свом истраживачком раду, кандидат исказује посебан интерес за 

питања од кључног значаја за функционисање савремених привреда, попут извора 

конкурентности и привредног раста, институциналних аранжмана, незапослености, 

међународне размене и специјализације, али и за анализу ширих друштвених 

проблема као детерминанти економске активности. Видљиви су и напори 

кандидата да теоријске концепте тестира применом квантитативних алата, како би 

из резултата оваквих анализа проистекле препоруке за креирање јавних политика. 

  



VI. Закључак са предлогом за одлучивање 
 

На основу анализе поднете документације и резултата остварене научно-

истраживачке активности др Милоша Крстића, могуће је извести неколико 

закључака. 

 

Др Милош Крстић успешно се бави научно-истраживачким радом и има хвале 

вредан научни опус. Увидом у објављене радове и резултате кандидата Комисија је 

констатовала да је др Милош Крстић до сада објавио већи број оригиналних 

научних радова од којих су поједини публиковани у међународним часописима. 

Кандидат учествује на међународним научним конференција и даје допринос раду 

научних часописа као рецензент научних радова. На основу наведеног, јасно је 

присутна спремност за континуирано научно, стручно и професионално 

усавршавање и доказана склоност ка научно-истраживачком раду. 

 

Др Милош Крстић је у свом досадашњем раду испољио изузетан таленат и 

инвенцију у анализи и приступу решавању научних проблема. У научно-

методолошком приступу кандидат испољава висок степен компетентности и 

научне објективности. При свему томе, користи стил интерпретације који је 

приступачан, информативан и читљив широј интелектуалној јавности. 

 

Ова Комисија закључује да кандидат, др Милош Крстић, има укупно 110,23 бодова 

уз одговарајућу структуру минималних квантитативних захтева за стицање научног 

звања виши научни сарадник у области друштвених наука. 

 

У односу на први обавезни услов, др Милош Крстић има укупно 110,23 бодова (40 

је минимум)  следеће структуре: М13 (12,83) + М14 (25) + М22 (5) + М24 (23,3) + 

М28б (2,5) + М33 (3) + М42 (7) + М43 (3) + М51 (27) + М53 (1) + М54 (0,6) = 110,23 

У односу на други обавезни услов, др Милош Крстић има укупно 73,13 бодова (30 

је минимум) следеће структуре: М10 (37,83) + М20 (28,3) + М42 (7) = 73,13. 

 

У складу са датом оценом, а на основу свих релевантних чињеница и изнетих 

научних запажања и аргумената, Комисија подноси извештај за избор др Милоша 

Крстића Наставно-научном већу Економског факултета Универзитета у Крагујевцу 

са позивом да се Наставно-научно веће о њему позитивно изјасни, односно да 

утврди предлог да се др Милош Крстић, научни сарадник Природно-математичког 

факултету Универзитета у Нишу, изабере у звање виши научни сарадник. 

  



МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ 

НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 

За друштвене и хуманистичке науке 

Диференцијални 

услов од првог избора  

у претходно звање  

до избора у звање
 

Потребно је да кандидат има најмање XX поена који 

треба да припадају следећим категоријама:
 

 Неопходно
 

Остварено
 

Виши научни 

сарадник
 

Укупно
 

50                   
 
110,23                   

 

Обавезни (1) 
 

M10+M20+M31+M32+ 

M33+M41+M42+M43+ 

M44+M45+M51+M52+ 

M53+M54+M61 

40                                                          
 

110,23                                                          
 

Обавезни (2)* 
 

M11+M12+M13+M14+ 

M21+M22+M23+M24+ 

M31+M41+M42 

30
 

73,13
 

*Напомена: 

 

За избор у научно звање виши научни сарадник и научни саветник, у групацији „Обавезни 2” 

кандидат мора да оствари захтевани број поена из најмање три групе резултата. 

 

Бодови из категорија М15, М16, М46 и М47, које су имплицитно присутне тамо где се наводе М10 и 

М40, могу чинити максимално 50% одговарајућег бодовног услова и то само у случају истраживача 

на научно-лексикографским и научно-лингвогеографским радним задацима, програма и пројектима 

у оквиру НИО. 

  



Y KparyjeBny, 20. cenTem6pa. 2021. roAnHe 

1111A110B14 KOMIICHJE: 

cetzAte 
FopAaHa MafanoBnh, peg0131111 npo(t)ecop 

EKOHOMCKOT OaKynTera YIno3epnrreTa y KparyjeBuy, 
pica narma o6nacT Onurra exonomnja H npnspegnn pa3Boj, 

npegcegimx 

z,i6u p 
MHJICHa JaKIHHh, pegOBHH npocl3ecop 

EKOHOMCKOF ctiaxynTera YHHBep3HTeTa y KparyjeBny, 
pica Harma o6nacT cl3nnaxenje, (1)kmanclijcxe lincrffrynnje H ocnrypaise, 

=man 

au( 
Caamina Mainth, pegomm npocl)ecop 

EKOHOMCKOr cpaxynTeTa Ym4Bep3prrera y Beorpagy, 
pica Hay-tma o6nacT EKOHOMCKa Teopnja H miasma, 

=man 

EK01-10-MCKVI (1)AKYTITET 
KPAI:,Y;P,H,.!311,Y 
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