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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета Универзитета у Крагујевцу број 

400/IX од 25.02.2022. године, именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата др 

Милоша Димитријевића у научно звање – научни сарадник. Након темељног прегледа 

приложене документације, Наставно-научном већу Економског факултета Универзитета 

у Крагујевцу подносимо следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

о испуњености услова за избор др Милоша Димитријевића  

у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК 

 

 

I Општи подаци о кандидату 

 

Др Милош (Слободан) Димитријевић је рођен 25. јуна 1989. године у Параћину. Основну 

школу је завршио у Параћину са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. 

Средњу Економско-трговинску школу је завршио у Параћину, смер Финансијски 

администратор, такође, као носилац Вукове дипломе. Стручну праксу је обавио у 

“Српској фабрици стакла” у Параћину и у Одељењу за буџет и финансије Општинске 

управе општине Параћин. 

Основне академске студије уписао је на Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу, 2008/2009. године, смер Финансије, берзе и банкарство, а дипломирао је 

02.10.2012. године са просечном оценом 9,19. За постигнут успех и остварену просечну 

оцену током основних академских студија, као студент четврте године, награђен је од 

стране Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. Мастер академске студије је 

уписао 2012/2013. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, смер 

Финансије, берзе и банкарство, а испите предвиђене наставним планом и програмом је 

положио са просечном оценом 9,60. Докторске академске студије на Економском 

факултету Универзитета у Крагујевцу, модул Макроекономија, уписао је школске 

2015/1016. године. Све испите предвиђене наставним планом докторских академских 

студија положио је са просечном оценом 9,78. 

Током мастер академских студија, обавио је стручну праксу у Комерцијалној банци у 

Крагујевцу и притом се упознао са радом брокерске куће Шумадија брокер у Крагујевцу 

(јун 2013. године), а у јулу 2013. године је обавио стручну праксу на Београдској берзи. 

Током студирања је обавио и праксу у АИК банци и предузећу Yugocommerce у 

Крагујевцу. Положио је BAT тест, чије је полагање било на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, ECDL курс, као и почетни ниво DAAD курса Немачког 

језика, са највишом оценом, који су се изводили на Економском факултету Универзитета 

у Крагујевцу. Похађао је и тренинге које је организовао BSC Крагујевац. Ангажован је 

као волонтер Економског факултета Универзитета у Крагујевцу на анкетирању 

послодаваца о њиховом задовољству и стручности радника који су запослени код тих 

послодаваца, а који су завршили Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.  



Од маја 2016. године до јула 2017. године радио је у Центру Министарства одбране 

Параћин – Регионални Центар МО Крагујевац, на радном месту референт за планирање 

припрема за одбрану. Од јула 2018. године ангажован је на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, као истраживач-приправник, а од 2021. године је у својству 

истраживача-сарадника. Ангажован је на наставним предметима Економика 

пољопривреде и Менаџмент у спољној трговини. Члан је Извршног одбора Друштва 

економиста Крагујевца. 

Решењима Универзитета у Крагујевцу именован је за члана Комисије за упис студената 

на мастер академске студије Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, школске 

2020/2021. и 2021/2022. године. Одлукама Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу именован је за члана Комисије за попис основних средстава Факултета, 

2018., 2019., 2020. и 2021. године. Поред тога, ангажован је од стране Факултета за помоћ 

у реализацији активности Комисије за обезбеђење квалитета и у промоцији Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу, при чему је 2019. године активно учествовао у 

промоцији Факултета у средњим школама.  

Говори и служи се енглеским језиком и поседује активно знање рада на рачунару (МS 

Office, SPSS, Е-views, Stata). У досадашњем научно-истраживачком раду објавио је више 

ауторских и коауторских радова у релевантним домаћим и међународним научним 

часописима и зборницима научних скупова.  

 

II Датум избора-реизбора у научно звање 

 

Др Милош Димитријевић први пут подноси захтев за избор у звање научни сарадник, за 

област друштвене науке, грана науке економија, научна дисциплина општа економија и 

привредни развој. 

 

III Научно-истраживачки резултати 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

 

1. Veselinović, P., Dimitrijević, M., Kostić, M. (2019). Significance of fiscal policy for 

economic development and agriculture. Economics of Agriculture, 66 (2), 357-373. 

(ISSN 0352-3462, UDK 336.02:[330.34+338.43.01, COBISS.SR-ID 513922652).  

https://doi.org/10.5937/ekoPolj1902357V 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1564 

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

 

2. Dimitrijević, M., Vržina, S., Leković, M. (2020). Agricultural enterprises and 

economic growth: a regional analysis in the Republic of Serbia. Economics of 

Agriculture, 67 (2), 585-600. (ISSN 0352-3462, UDK 338.1:631.1(497.11), COBISS.SR-ID 

16158217) https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002585D  

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1753 

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

 

Зборници међународних научних скупова (М30) 

 

1. Durkalić, D., Savićević, M., Dimitrijević, M. (2016). Balance of Trade and External 

Debt of the Republic of Serbia, In: Stojanović Aleksić, V. (eds.), Contemporary Issues 

in Economics, Business and Management (199-207), 4th International Scientific 

https://doi.org/10.5937/ekoPolj1902357V
https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1564
https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002585D
https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1753


Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 

2016), Faculty of Economics University of Kragujevac, Serbia. (ISBN: 978-86-6091-

070-9, UDK 339.5(497.11), COBISS.SR-ID 513634396).  

https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2016%20Proceedings.pdf 

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

 

2. Dimitrijević, M. (2018). Economic policy in the function of economic development  

of the Republic of Serbia, In: Babić, V. (eds.), Contemporary Issues in Economics, 

Business and Management (373-383), 5th International Scientific Conference on 

Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2018), Faculty 

of Economics University of Kragujevac, Serbia. (ISBN 978-86-6091-083-9, UDK 

330(497.11), COBISS.SR-ID 513869404).  

https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf 

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

 

3. Dimitrijević, M. (2018). Tourism in the function of sustainable development, In: 

Cvijanovic, D., et. al. (eds.), Tourism in the Era of Digital Transformation (400-415), The 

Third International Scientific Conference on Tourism in the function of development of the 

Republic of Serbia, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, 

University of Kragujevac, Republic of Serbia. (ISBN 978-86-89949-31-5, UDK 

338.48:502.131.1, COBISS.SR-ID 326434567).  

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/66 

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

 

4. Ristić, L., Vujičić M., & Dimitrijević, M. (2020). ICT based management of smart 

villages development, In: Domanović, V., & Zlatanović, D. (eds.), Contemporary 

Issues in Economics, Business and Management (139-151), 6th International Scientific 

Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 

2020), Faculty of Economics University of Kragujevac, Serbia. (ISBN 978-86-6091-

116-4, UDK 005:502.131.1:004, COBISS.SR-ID 38432009). 

https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf 

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

 

5. Dimitrijević, M., Ristić, L. (2020). Tourism as a Development Opportunity of Rural 

Areas in the Republic of Serbia, In: Cvijanovic, D., et. al. (eds.), Тourism and Rural 

Development (147-162), 5th International Conference Tourism in Function of 

Development of the Republic of Serbia, Faculty of Hotel Management and Tourism in 

Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia. (ISBN 978-86-89949-48-3, UDK 

338.48:338.43(497.11), COBISS.SR-ID 28305161). 

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/366 

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

 

Радови у часописима националног значаја (М50) 

 

1. Vržina, S., Dimitrijević, M. (2020). Determinants of Profitability of Agricultural 

Sector in Vojvodina: The Role of Corporate Income Tax. The European Journal of 

Applied Economics, 17 (1), 1-19. (ISSN 2406-2588, UDK338.432:330.322.5(497.113), 

336.226.14, COBISS.SR-ID 283883532). doi:10.5937/EJAE17-21368 

https://journal.singidunum.ac.rs/paper/determinants-of-profitability-of-the-

agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.html 

https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2016%20Proceedings.pdf
https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/66
https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/366
https://journal.singidunum.ac.rs/paper/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.html
https://journal.singidunum.ac.rs/paper/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.html


https://journal.singidunum.ac.rs/files/2020-17-1/determinants-of-profitability-of-the-

agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.pdf 

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

2. Ristić, L., Despotović, D., Dimitrijević, M. (2020). Multifunctionality of agriculture 

as a significant factor for sustainable  rural development of the Republic of Serbia. 

Economic themes, 58 (1), 17-32. (ISSN 0353-8648, UDK 338.43(497.11), 

COBISS.SR-ID 13160713). doi:10.2478/ethemes-2020-0002 

http://www.ekonomsketeme.rs/58/број/1/чланак/2 

http://www.ekonomsketeme.rs/pdf/et2020en1-2.pdf 

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

 

3. Dimitrijević, M., Ristić, L., & Despotović, D. (2021). Rural development of regions 

of the Republic of Serbia in terms of employment and sources of income, Anali 

Ekonomskog fakulteta u Subotici, 57 (46), 131-148. (ISSN 0350-2120, UDK 

338.435(497.11), COBISS.SR-ID 54016521). doi: 10.5937/AnEkSub2146131D 

https://anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU/article/view/103/59 

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

 

4. Despotović, D., Ristić, L., Dimitrijević, M. (2019). Significance of innovation for 

sustainable economic and agricultural development in the Republic of Serbia. Facta 

Universitatis, Series: Economics and Organization, 16 (4), 389-401. (ISSN 0354-4699, 

UDK 502.131.1:330.34]:330.341.1(497.11), COBISS.SR-ID 513976668).   

https://doi.org/10.22190/FUEO1904389D 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/5585/3354 

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

 

5. Димитријевић, М., Ристић, Л., & Стојковић, Д. (2021). Значај малих и средњих 

предузећа у развоју аграрног сектора Републике Србије. Агроекономика, 50 (90), 

29-41. (ISSN 0350-5928, UDK 631.152:334.72(497.11), COBISS.SR-ID 44508681).  

https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae90/Agroekonomika_90.pdf 

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

 

6. Димитријевић, М. (2021). Значај ефикасности пољопривредно-прехрамбеног 

сектора за извоз Републике Србије, Финансије, 76 (1-6), 114-135. (ISSN 0015-2145, 

UDK 339.137.2:339.564(497.11:497-15), COBISS.SR-ID 52314377).  

https://www.mfin.gov.rs/upload/media/hoeI9E_61adece2ed31e.pdf 

Рад у истакнутом часопису националног значаја (М52 = 1,5 бодова) 

 

Радови на скуповима националног значаја (М60) 

 

1. Димитријевић, М., Макојевић, Н. (2019). Сиромаштво као димензија економске 

искључености руралних подручја Републике Србије, У: Лековић, В., 

Веселиновић, П. (Ур.), Институционалне промене као детерминанта привредог 

развоја Републике Србије (373-395), Крагујевац: Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу. (ISBN 978-86-6091-088-4, UDK 

338.43:316.334.55(497.11), COBISS.SR-ID 513941084).  

https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 = 0,5 

бодова) 

https://journal.singidunum.ac.rs/files/2020-17-1/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.pdf
https://journal.singidunum.ac.rs/files/2020-17-1/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.pdf
http://www.ekonomsketeme.rs/58/број/1/чланак/2
http://www.ekonomsketeme.rs/pdf/et2020en1-2.pdf
https://anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU/article/view/103/59
https://doi.org/10.22190/FUEO1904389D
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/5585/3354
https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae90/Agroekonomika_90.pdf
https://www.mfin.gov.rs/upload/media/hoeI9E_61adece2ed31e.pdf
https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene


 

2. Стојковић, Д., Димитријевић, М. (2020). Перспектива развоја робних берзи у 

Републици Србији, У: Лековић, В., Веселиновић, П. (Ур.), Институционалне 

промене као детерминанта привредог развоја Републике Србије (313-329), 

Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.  (ISBN 978-86-6091-

110-2, UDK 339.13658.7:339.13, COBISS.SR-ID 34539785).  

https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 = 0,5 

бодова) 

 

Одбрањена докторска дисертација (М70) 

 

1. Димитријевић, М. (2021). Докторска дисертација, Импликације примене 

иновација у аграру за одрживи развој Републике Србије, Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу. (УДК 338.43:001.895(497.11)(043.3), COBISS.SR-ID 

57237257). 

https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Studije/das/DoktorskeDisertacije/Milos_Dimitrije

vic_-_Doktorska_disertacija.pdf 

Одбрањена докторска дисертација (М70 = 6 бодова) 

 

Остали радови у часописима који у години публиковања рада нису имали 

категоризацију, прикази књига и друго: 

 

1. Димитријевић, М., Макојевић, Н. (2019). Регионализација као мера развоја 

руралних подручја Републике Србије. Форум, 1 (1-2), 25-43. (ISSN 2683-5983, 

UDK: 330.34:502.131.1(497.11), COBISS.SR-ID 15717129).    

http://forum.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/06/Forum_02.pdf 

 

2. Dimitrijević, M. (2020). Prikaz knjige „Pametna sela - budućnost održivog ruralnog 

razvoja“. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, serija B: 

Društvene & humanističke nauke, 3 (2), 180-182. (ISSN 2619-998X, UDK 007:004]: 

338.431(049.32), COBISS.SR-ID 21586441). 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2619-998X/2020/2619-998X2002180D.pdf 

 

IV Приказ и оцена одабраних радова 
 

Кандидат др Милош Димитријевић у свом научноистраживачком раду, у области 

опште економије и привредног развоја, обрађује теме из економике пољопривреде, 

иновација у развоју аграра, руралне економије и одрживог развоја, исказујући посебно 

интересовање за изучавање утицаја увођења иновација у аграр на одрживи развој. 

Притом су сви радови кандидата написани коректним стилом и указују на добро 

познавање проблематике која се истражује од стране аутора. У складу са тим, у овом 

извештају дајемо кратак садржај најзначајнијих радова кандидата: 
 

1. Dimitrijević, M., Ristić, L. (2020). Tourism as a Development Opportunity of Rural 

Areas in the Republic of Serbia, In: Cvijanovic, D., et. al. (eds.), Тourism and Rural 

Development (147-162), 5th International Conference Tourism in Function of 

Development of the Republic of Serbia, Faculty of Hotel Management and Tourism in 

Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia. (ISBN 978-86-89949-48-3, UDK 

338.48:338.43(497.11), COBISS.SR-ID 28305161). 

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/366 

https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene
https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Studije/das/DoktorskeDisertacije/Milos_Dimitrijevic_-_Doktorska_disertacija.pdf
https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Studije/das/DoktorskeDisertacije/Milos_Dimitrijevic_-_Doktorska_disertacija.pdf
http://forum.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/06/Forum_02.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2619-998X/2020/2619-998X2002180D.pdf
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/366


 

Аутори се у овом раду фокусирају на рурална подручја, која обухватају значајан део 

територије и укупног становништва Републике Србије. Притом, аутори наглашавају да 

се становништво руралних подручја углавном бави пољопривредом и да је изложено 

већем сиромаштву него становништво у урбаним срединама. Предмет истраживања у 

оквиру овог рада јесте улога и значај туризма у развоју руралних подручја Републике 

Србије, са циљем да се укаже да туризам представља једну од значајних могућности за 

будући одрживи развој руралних подручја Републике Србије. У раду се истиче да је 

неопходно подстицати већу интеграцију примарног сектора са другим секторима, 

посебно са прерађивачком индустријом, као и терцијарним сектором, пре свега, са 

туризмом, како би се остварио додатни приход за рурално становништво. Анализира се 

утицај броја ноћења туриста по врстама туристичких места на привредни развој 

Републике Србије, са посебним акцентом на сеоска туристичка домаћинства, у периоду 

2010-2018. године. Такође, у раду се посматра укупан број долазака и ноћења туриста 

према регионима и врсти туристичких места Републике Србије, као и број ноћења 

туриста и смештајних капацитета у сеоским туристичким домаћинствима. Спроведена 

истраживања су допринела потврђивању хипотезе од које се пошло у раду, да уколико 

се подстакне број долазака туриста у рурална подручја, као и број ноћења туриста у овим 

подручјима, може се, на тај начин, остварити значајан позитиван утицај на рурални и 

укупни привредни развој Републике Србије. С обзиром на то да рурални туризам 

Републике Србије није на задовољавајућем нивоу развијености, аутори закључују да би 

посебну пажњу требало посветити промоцији и развоју туризма у руралним срединама, 

у правцу диверзификације руралне економије и прихода руралног становништва. 

Сходно томе, аутори истичу да превасходно треба инсистирати на повезивању 

пољопривреде са терцијалним сектором, односно, са туризмом. 

 

Кључне речи: рурална подручја, сеоски туризам, врсте туристичких места, сеоска 

туристичка домаћинства, смештајни капацитети. 

 

2. Dimitrijević, M., Vržina, S., Leković, M. (2020). Agricultural enterprises and economic 

growth: a regional analysis in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture, 67 (2), 

585-600. (ISSN 0352-3462, UDK 338.1:631.1(497.11), COBISS.SR-ID 16158217) 

https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002585D 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1753 

 

С обзиром да је пољопривреда, већ деценијама, значајна привредна делатност у 

Републици Србији, аутори у овом раду указују на неопходност стварања подстицајнијег 

амбијента, у чијим оквирима би се развијала конкурентнија пољопривредна предузећа. 

Притом, аутори узимају у обзир чињеницу да се региони у Републици Србији значајно 

разликују према одређеним карактеристикама у погледу развоја пољопривреде. У раду 

се испитује утицај пољопривредних предузећа на развој региона којима припадају та 

предузећа и допринос конкретних региона бруто домаћем производу (БДП-у) Републике 

Србије, у периоду од 2010. до 2018. године. Активност пољопривредних предузећа 

посматра се на основу броја пољопривредних предузећа, броја запослених у њима, 

њиховог промета и бруто додате вредности коју остварују. Random-Effects GLS регресија 

показује да региони са већом пољопривредном активношћу (региони који имају већи 

број пољопривредних предузећа, већи промет тих предузећа и већи број запослених у 

њима, као и веће учешће пољопривредних предузећа у БДВ-у тог региона) имају мање 

учешће у укупном БДП-у земље. Резултати у оквиру Random-Effects GLS регресије се 

карактеришу као робусни на промену периода узорковања и заостајање независних 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1753


варијабли. Аутори у раду истичу значај унапређења координације и различитих облика 

сарадње у пољопривредном сектору, како би се превазишао проблем фрагментације 

производње (многа предузећа су са релативно малим производним капацитетима), 

остварила модернизација пољопривредне производње, као и примена савремених 

информационо-комуникационих технологија, у циљу побољшања ефикасности 

пословања пољопривредних предузећа. 

 

Кључне речи: пољопривредна предузећа, привредни раст, пољопривреда, агробизнис, 

регионална економска активност. 

 

3. Ristić, L., Despotović, D., Dimitrijević, M. (2020). Multifunctionality of agriculture as 

a significant factor for sustainable rural development of the Republic of Serbia. 

Economic themes, 58 (1), 17-32. (ISSN 0353-8648, UDK 338.43(497.11), COBISS.SR-

ID 13160713). doi:10.2478/ethemes-2020-0002 

http://www.ekonomsketeme.rs/58/број/1/чланак/2 

http://www.ekonomsketeme.rs/pdf/et2020en1-2.pdf 

 

У овом раду аутори истичу да је потреба за савременим развојем пољопривреде 

условила усвајање и примену концепта мултифункционалности пољопривреде. Иначе, 

мултифункционалност пољопривреде се сматра корисним средством за постизање 

циљева привредног и одрживог развоја. Све више добија на значају у области одрживог 

руралног развоја, кроз повезивање бројних традиционалних и савремених функција 

пољопривреде. У савременим условима, одрживост развоја захтева обезбеђење хране за 

становништво, али и низ других позитивних еколошких, економских и ширих 

друштвених ефеката. Циљ овог рада јесте утврђивање најзначајнијих индикатора развоја 

пољопривреде са становишта мултифункционалности пољопривреде као фактора 

одрживог руралног развоја Републике Србије, уз компарацију руралних индикатора 

земаља Западног Балкана. Путем вишеструке линеарне регресије, у раду је утврђено да 

знатно више показатеља развоја пољопривреде има утицај на привредни, него на 

интегрални одрживи развој Републике Србије. При томе се као посебно значајно истиче 

рурално становништво и његова активност, како за привредни, тако и за одрживи развој 

у целини. Статистички тестови (Kruskal-Wallis test и Friedman's) потврђују смањење 

удела руралног становништва у укупном становништву и процентуално смањење 

запослености у пољопривреди у земљама Западног Балкана. У складу са претходно 

анализираним, закључује се, од стране аутора, да је подршка реализацији концепта 

мултифункционалности пољопривреде од посебне важности за одрживи рурални развој 

Републике Србије.  

 

Кључне речи: мултифункционалност пољопривреде, аграрни сектор, одрживи развој, 

рурални развој, Република Србија, Западни Балкан. 

 

4. Dimitrijević, M., Ristić, L., & Despotović, D. (2021). Rural development of regions of 

the Republic of Serbia in terms of employment and sources of income, Anali 

Ekonomskog fakulteta u Subotici, 57 (46), 131-148. (ISSN 0350-2120, UDK 

338.435(497.11), COBISS.SR-ID 54016521). doi: 10.5937/AnEkSub2146131D  

https://anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU/article/view/103/59 

 

Циљ истраживања у оквиру овог рада јесте указивање да се концептом интегралног 

руралног развоја могу смањити неке постојеће разлике у погледу развоја региона 

Републике Србије, односно, смањити поједине разлике између руралних и урбаних 

http://www.ekonomsketeme.rs/58/број/1/чланак/2
http://www.ekonomsketeme.rs/pdf/et2020en1-2.pdf
https://anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU/article/view/103/59


подручја. Kruskal-Wallis тестом за поређење група упоређене су битније разлике које 

постоје, при чему су резултати истраживања показали да су разлике доста изражене, 

посебно између Београдског региона и претежно руралних региона Републике Србије. 

Ове разлике се у извесној мери могу смањити, уколико се у руралним подручјима 

пољопривреда интензивније повезује са терцијарним и секундарним секторима. Како су 

приходи од пољопривреде знатно заступљенији у руралним, него у другим подручјима, 

битно је да се развој непољопривредних сектора у руралним подручјима одвија кроз 

повезаност са пољопривредним сектором, односно, ослањање на аграрне ресурсе и 

пољопривредне производе, уз усвајање и спровођење адекватне стратегије развоја и 

пратећих активности локалних самоуправа. Притом, развијање рурално-урбаних веза, 

као и рурално непољопривредно запошљавање, могли би имати битну улогу у смањењу 

сиромаштва и одрживом развоју. Аутори у овом раду долазе до закључка да интегрални 

рурални развој, као савремени приступ развоју руралних подручја, утиче на повезивање 

пољопривреде са другим привредним, односно, непољопривредним активностима, при 

чему одговарајући приступ регионалном развоју значајно може допринети 

равномернијем развоју региона. Наиме, аутори истичу да је неопходно адекватно 

усмеравати рурални развој свих региона у Републици Србији, како у смислу веће 

диверзификације запослености у руралној привреди, тако и у погледу диверзификације 

извора прихода руралног становништва. 

 

Кључне речи: интегрални рурални развој, регионални развој, рурална и урбана подручја, 

региони, запослено становништво и радници, диверзификација прихода. 

 

5. Димитријевић, М. (2021). Значај ефикасности пољопривредно-прехрамбеног 

сектора за извоз Републике Србије, Финансије, 76 (1-6), 114-135. (ISSN 0015-2145, 

UDK 339.137.2:339.564(497.11:497-15), COBISS.SR-ID 52314377).  

https://www.mfin.gov.rs/upload/media/hoeI9E_61adece2ed31e.pdf 

 

Пољопривредно-прехрамбени сектор Републике Србије остварује позитиван 

спољнотрговински салдо, односно, суфицит у размени са иностранством, по чему се 

истиче у односу на многе друге привредне делатности. Наиме, пољопривредно-

прехрамбени сектор доприноси уравнотежењу укупног спољнотрговинског биланса. 

Поред битне позиције у извозу, овај сектор доприноси и на друге начине привредном 

развоју Републике Србије, с обзиром на то да има више функција. RCA индекс за све 

земље Западног Балкана, осим за Албанију, већи је од 1, односно, указује на 

конкурентност пољопривредно-прехрамбеног сектора. Притом, иако Република Србија 

у односу на друге земље Западног Балкана има конкурентнији пољопривредно-

прехрамбени сектор, према продуктивности у пољопривреди је на зачељу, заједно са 

Албанијом, што значи да њена конкурентност није дугорочно одржива. Уз помоћ 

Kruskal-Wallis теста је у овом раду утврђено да је Република Србија водећа међу 

земљама Западног Балкана, како према укупном извозу, тако и у погледу извоза 

пољопривредно-прехрамбених производа. Да би се то дугорочно одржало, као и 

конкурентност пољопривредно-прехрамбеног сектора, потребно је да се Република 

Србија фокусира на повећање продуктивности овог сектора, увођењем иновација, 

побољшањем квалитета производа, као и повећањем учешћа у извозу прерађених 

производа са високом додатом вредношћу. Све то би могло допринети већим извозним 

приходима пољопривредно-прехрамбеног сектора, остваривању дугорочне 

конкурентности овог сектора на тржиштима најзначајнијих спољнотрговинских 

партнера Републике Србије и свеукупном привредном развоју. Сходно претходно 

наведеном, аутор у овом раду закључује да је пољопривредно-прехрамбени сектор, у 

https://www.mfin.gov.rs/upload/media/hoeI9E_61adece2ed31e.pdf


економском и ширем смислу, веома значајан извозни сектор за Републику Србију, па му 

убудуће треба посветити много више пажње. 

 

Кључне речи: извоз, пољопривредно-прехрамбени сектор, конкурентност, 

продуктивност, Западни Балкан. 

 

V Квалитативна оцена научног доприноса 

 

1. Показатељи успеха у научном раду 

 

1.1. Чланства у одборима међународних научних конференција 

- Члан Научног одбора међународне научне конференције Tourism International 

Scientific Conference (TISC) - The Seventh International Scientific Conference 

„The Future of Tourism“, University of Kragujevac - Faculty of Hotel Management 

and Tourism in Vrnjačka Banja, June 2-4th 2022, Vrnjačka Banja, Serbia. 

 

1.2. Чланства у одборима научних друштава  

- Члан Извршног одбора Друштва економиста Крагујевца (ДЕК), од 

01.02.2017. године. 

 

1.3. Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката 

- Рецензент часописа Applied Sciences, ISSN 2076-3417, MDPI, Switzerland. 

- Рецензент часописа Current Nutrition & Food Science, ISSN 2212-3881 (Online), 

ISSN 1573-4013 (Print), Bentham Science Publisher, U.A.E. 

 

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

научних кадрова 

 

2.1. Допринос развоју науке у земљи  

 

На основу објављених радова, као и досадашњег научног ангажовања, може се 

закључити да је кандидат др Милош Димитријевић показао стручност и креативност у 

научноистраживачком раду, који се управо огледа у публикованим радовима у 

различитим категоријама, при чему је показао и добро познавање метода и техника 

научноистраживачког рада у области економије. Кандидат континуирано прати 

међународне трендове и достигнућа у области истраживања на коју је усмерен, излаже 

своје радове на научним скуповима и објављује резултате својих истраживања у 

научним часописима и зборницима радова. Притом, значајан допринос развоју науке у 

земљи представљају радови кандидата публиковани у националном часопису 

међународног значаја, радови у врхунским и истакнутим часописима националног 

значаја, радови са скупова националног значаја и скупова међународног значаја који су 

одржани у земљи. Увидом у досадашње активности др Милоша Димитријевића, долази 

се до закључка да је дао допринос унапређењу и развоју истраживања у домаћој науци, 

у области економије, са посебним усмерењем на општу економију и привредни развој, а 

пре свега, на економику пољопривреде, рурални и одрживи развој. Публиковани радови 

кандидата указују на то да је успешно овладао комплексном научном проблематиком 

истраживања у области аграрне економије, руралног и одрживог развоја. Досадашња 

истраживања др Милоша Димитријевића се директно или индиректно односе на 

релевантна економска питања аграрног, руралног и одрживог развоја Републике Србије, 



што представља додатни допринос развоју науке у земљи. На основу претходно 

изложених чињеница о резултатима научноистраживачког рада кандидата, као и о 

осталим активностима у овом контексту, може се закључити да се др Милош 

Димитријевић, у протеклом периоду, показао као успешан истраживач.  

 

2.2. Педагошки рад  

 

Кандидат др Милош Димитријевић има искуство у педагошком раду са студентима, јер 

је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, од јула 2018. године ангажован 

као истраживач-приправник, а од 2021. године је у својству истраживача-сарадника, за 

научну област Економске науке, ужа науча област Општа економија и привредни развој,  

при чему је ангажован за обављање послова истраживача, поред осталог и  у реализацији 

наставног процеса, односно, вежби, на следећим наставним предметима: 

- Економика пољопривреде – четврта година основних академских студија 

(ангажован је од 2018. године до данас). 

- Менаџмент у спољној трговини - четврта година основних академских студија 

(ангажован је 2019/2020. и 2020/2021. године). 

Према резултатима анкетирања студената о квалитету наставног процеса на Економском 

факултету Универзитета у Крагујевцу, у школској 2020/2021. години, кандидат је, од 

стране студената, оцењен релативно високим оценама: 

- Економика пољопривреде – просечна оцена 4,79. 

- Менаџмент у спољној трговини - просечна оцена 4,59. 

 

3. Организација научног рада  

 

3.1. Учешће на пројектима  

 

Од 01.07.2018. године, кандидат др Милош Димитријевић је ангажован на 

пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије под називом: „Истраживање и развој платформе за научну подршку у 

одлучивању и управљању научним и технолошким развојем Србије“ (број III 

47005).  

 

4. Квалитет научног рада  

 

4.1. Утицајност радова кандидата – цитираност 

 

1. Veselinović, P., Dimitrijević, M., Kostić, M. (2019). Significance of fiscal policy for 

economic development and agriculture. Economics of Agriculture, 66 (2), 357-373. 

(ISSN 0352-3462, UDK 336.02:[330.34+338.43.01, COBISS.SR-ID 513922652).  

https://doi.org/10.5937/ekoPolj1902357V 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1564 

цитиран у: 

- Cvijanović, D., & Pantić, N. (2021). Global Development of Tourism through 

Analysis of Its Participation in Employment and GDP of Slovenia, Serbia and the 

European Union. Revija za ekonomske in poslovne vede, 8 (1), 15-25. 

https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol8no1/Revija_EB-

2021_V8N1_2.pdf 

https://doi.org/10.5937/ekoPolj1902357V
https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1564
https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol8no1/Revija_EB-2021_V8N1_2.pdf
https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol8no1/Revija_EB-2021_V8N1_2.pdf


- Lekovic, M., Jaksic, M.,  & Gnjatovic, D. (2020). Portfolio performance evaluation 

of mutual funds in the Republic of Serbia. Serbian Journal of Management, 15 (2), 

295-318. doi: 10.5937/sjm15-21145 

https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12937 

https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/article/view/21145/16027 

 

2. Vržina, S., Dimitrijević, M. (2020). Determinants of Profitability of Agricultural 

Sector in Vojvodina: The Role of Corporate Income Tax. The European Journal of 

Applied Economics, 17 (1), 1-19. (ISSN 2406-2588, UDK338.432:330.322.5(497.113), 

336.226.14, COBISS.SR-ID 283883532). doi:10.5937/EJAE17-21368 

https://journal.singidunum.ac.rs/paper/determinants-of-profitability-of-the-

agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.html 

https://journal.singidunum.ac.rs/files/2020-17-1/determinants-of-profitability-of-the-

agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.pdf 

цитиран у: 

- Nwaorgu, I. A., Oyekezie , K.S., & Abiahu, M. F. C. (2020). Effect of corporate tax 

on sustainable financial performance of listed firms in Nigeria. Journal of Taxation 

and Economic Development, 19 (1), 50-63. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697494 

- Srebro, B., Mavrenski, B., Bogojević Arsić, V., Knežević, S., Milašinović, M., & 

Travica, J. (2021). Bankruptcy Risk Prediction in Ensuring the Sustainable 

Operation of Agriculture Companies. Sustainability, 13 (14), 7712. 

doi:10.3390/su13147712 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7712 

- Ogbodo, O. C., & Omonigho, A. J. D. (2021). Corporate governance and tax 

avoidance of quoted consumer goods manufacturing companies in Nigeria. 

International Journal of Advanced Academic Research, 7 (7), 17-51. doi: 

10.46654/ij.24889849.s7714 

https://www.ijaar.org/articles/v7n7/sms/series2/ijaar-v7n7-Jul21-p7714.pdf 

- Iormbagah, J. A., Abiahu, M. F. C., & Ibiam, O. (2021). Corporate tax mix and 

financial performance of listed manufacturing firms in Nigeria. International 

Journal of Contemporary Accounting Issues (IJCAI), 10 (2), 64-84. 

https://research.icanig.org/documents/CORPORATE-TAX-MIX-AND-

FINANCIAL-PERFORMANCE-OF-LISTED-MANUFACTURING-FIRMS-IN-

NIGERIA.pdf 

- Baptista, A., Alberto, F., Nunes, A., & Lopes, J. C. (2021). The effect of corporate 

income taxation on companies financial performance-listed companies on eurozone 

stock markets. In: da Silva Costa, M. A., Nedzhad, A., & Lucic, D. (eds.), Economic 

and Social Development: Book of Proceedings (1-11), 68th International Scientific 

Conference on Economic and Social Development Development, Aveiro. 

https://www.esd-

conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdAveiro20

21_Online.pdf 

 

3. Ristić, L., Despotović, D., Dimitrijević, M. (2020). Multifunctionality of agriculture 

as a significant factor for sustainable  rural development of the Republic of Serbia. 

Economic themes, 58 (1), 17-32. (ISSN 0353-8648, UDK 338.43(497.11), 

COBISS.SR-ID 13160713). doi:10.2478/ethemes-2020-0002 

http://www.ekonomsketeme.rs/58/број/1/чланак/2 

http://www.ekonomsketeme.rs/pdf/et2020en1-2.pdf 

https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12937
https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/article/view/21145/16027
https://journal.singidunum.ac.rs/paper/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.html
https://journal.singidunum.ac.rs/paper/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.html
https://journal.singidunum.ac.rs/files/2020-17-1/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.pdf
https://journal.singidunum.ac.rs/files/2020-17-1/determinants-of-profitability-of-the-agricultural-sector-of-vojvodina-the-role-of-corporate-income-tax.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697494
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7712
https://www.ijaar.org/articles/v7n7/sms/series2/ijaar-v7n7-Jul21-p7714.pdf
https://research.icanig.org/documents/CORPORATE-TAX-MIX-AND-FINANCIAL-PERFORMANCE-OF-LISTED-MANUFACTURING-FIRMS-IN-NIGERIA.pdf
https://research.icanig.org/documents/CORPORATE-TAX-MIX-AND-FINANCIAL-PERFORMANCE-OF-LISTED-MANUFACTURING-FIRMS-IN-NIGERIA.pdf
https://research.icanig.org/documents/CORPORATE-TAX-MIX-AND-FINANCIAL-PERFORMANCE-OF-LISTED-MANUFACTURING-FIRMS-IN-NIGERIA.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdAveiro2021_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdAveiro2021_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdAveiro2021_Online.pdf
http://www.ekonomsketeme.rs/58/број/1/чланак/2
http://www.ekonomsketeme.rs/pdf/et2020en1-2.pdf


цитиран у: 

- Biczkowski, M., Jezierska-Thöle, A., & Rudnicki, R. (2021). The impact of RDP 

measures on the diversification of agriculture and rural development—Seeking 

additional livelihoods: The case of Poland. Agriculture, 11 (3), 253. 

https://doi.org/10.3390/agriculture11030253 

https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/253 

- Bak, I., Wawrzyniak, K., & Oesterreich, M. (2021). The Impact of 

Transformational Changes on the Socio-Economic Conditions of the Rural 

Population. An Example of Poland. Agriculture-Basel, 11 (5), 403. doi: 

10.3390/agriculture11050403 

https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/403 

- Костяев, А. И., & Летунов, С. Б. (2020). Еще раз к вопросу о 

многофункциональности сельских территорий. Научное обозрение: теория и 

практика, 10 (10), 2397-2415. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44648860 

http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1577 

 

4. Dimitrijević, M., Vržina, S., Leković, M. (2020). Agricultural enterprises and 

economic growth: a regional analysis in the Republic of Serbia. Economics of 

Agriculture, 67 (2), 585-600. (ISSN 0352-3462, UDK 338.1:631.1(497.11), COBISS.SR-ID 

16158217) https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002585D 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1753 

цитиран у: 

- Anicic, J., Vukotic, S., Anicic, D., Petrovic, V., & Cavic, D. (2021). Investment 

Policy Factors of Enteprises in Serbia - Agriculture and Processing Industry 

Sectors. Economics of Agriculture, 68 (1), 37-52. doi: 10.5937/ekoPolj2101037A 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1865/1458 

- Fedajev, A., Milicevic, R., Cvetkovic, M., & Cogoljevic, V. (2021). Business 

Operations of Entrepreneurial Stores in the Field of Agriculture in the Republic of 

Serbia in the Period 2015-2019. Economics of Agriculture, 68 (2), 547-563. doi: 

10.5937/ekoPolj2102547F 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1923/1492 

- Kramarov, S., Sakharova, L., & Belyaev, A. (2020). Analysis of financial and 

economic indicators of agricultural enterprises in the region based on open data 

sources. In: Rudoy, D., Olshevskaya, A., & Kankhva, V. (eds.). Innovative 

Technologies in Science and Education (ITSE-2020), E3S Web of Conferences 210, 

13004. doi: 10.1051/e3sconf/202021013004 

https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_13004/e3sconf_it

se2020_13004.html 

 

5. Despotović, D., Ristić, L., Dimitrijević, M. (2019). Significance of innovation for 

sustainable economic and agricultural development in the Republic of Serbia. Facta 

Universitatis, Series: Economics and Organization, 16 (4), 389-401. (ISSN 0354-4699, 

UDK 502.131.1:330.34]:330.341.1(497.11), COBISS.SR-ID 513976668).   

https://doi.org/10.22190/FUEO1904389D 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/5585/3354 

цитиран у: 

- Marković, M., Marjanović, I., & Rađenović, Ž. (2020). In: Bevand, V. (Edt.),  

Innovation in agriculture and sustainable development. EMAN 2020–Economics & 

https://doi.org/10.3390/agriculture11030253
https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/253
https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/403
https://elibrary.ru/item.asp?id=44648860
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1577
https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002585D
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https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1865/1458
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https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_13004/e3sconf_itse2020_13004.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_13004/e3sconf_itse2020_13004.html
https://doi.org/10.22190/FUEO1904389D
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/5585/3354


Management: How to Cope with Disrupted Times (157-163), 4th international 

scientific conference EMAN 2020, Association of Economists and Managers of the 

Balkans, Belgrade, Serbia. 

https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2020/12/EMAN_2020-

Conference_Proceedings_WEB.pdf 

 

6. Durkalić, D., Savićević, M., Dimitrijević, M. (2016). Balance of Trade and External 

Debt of the Republic of Serbia, In: Stojanović Aleksić, V. (eds.), Contemporary Issues 

in Economics, Business and Management (199-207), 4th International Scientific 

Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 

2016), Faculty of Economics University of Kragujevac, Serbia. (ISBN: 978-86-6091-

070-9, UDK 339.5(497.11), COBISS.SR-ID 513634396).  

https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2016%20Proceedings.pdf 

цитиран у: 

- Nath, S. (2021). External Debt and Twin Deficits in India (1970-71–2018-19): An 

Econometric Analysis. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 12 

(2), 01-10. doi: 10.9790/5933-1202030110 

https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol12-Issue2/Series-

3/A1202030110.pdf 

 

4.2. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова 

 

На основу података доступних у индексним базама Web of Science, Scopus и Google 

Scholar, укупан број хетероцитата, за библиографију радова др Милоша Димитријевића 

износи 15, од чега се на Web of Science односи укупно 6 хетероцитата (без самоцитата) - 

5 у научним часописима, а 1 у зборнику радова са међународне конференције. Сви 

регистровани цитати (15) остварени су у: националним часописима међународног 

значаја (3), зборницима радова међународних научних скупова (3) или у страним 

научним часописима (9). 

 

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

 

Према важећем Правилнику о стицању истраживачких и научних звања („Службени 

гласник РС“ бр. 159 од 30. децембра 2020. године), сви научни радови из области 

друштвених наука који имају до три коаутора признају се са пуним бројем поена. Од 

укупно 15 радова др Милоша Димитријевића, сви радови испуњавају наведену форму, 

што је истовремено и ефективан број радова, односно, сви радови кандидата који су 

објављени у коауторству признати су са пуним бројем поена. 

Од укупно 15 објављених радова кандидата у различитим категоријама, 2 рада су 

објављена у националном часопису међународног значаја (М24), 5 радова у зборницима 

са међународних научних скупова (М33), 3 рада у врхунском часопису националног 

значаја (М51), 3 рада у истакнутом националном часопису (М52) и 2 рада са скупова 

националног значаја (М63). Кандидат је остварио и бодове из категорије М70 

(одбрањена докторска дисертација). Поред наведених 15 радова у различитим 

категоријама, објављен је и 1 рад кандидата у домаћем научном часопису, који у години 

публиковања рада није имао категоризацију, као и 1 приказ књиге у домаћем научном 

часопису националног значаја, а који нису бодовани у оквиру овог извештаја. 

 

https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2020/12/EMAN_2020-Conference_Proceedings_WEB.pdf
https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2020/12/EMAN_2020-Conference_Proceedings_WEB.pdf
https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2016%20Proceedings.pdf
https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol12-Issue2/Series-3/A1202030110.pdf
https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol12-Issue2/Series-3/A1202030110.pdf


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 15 објављених радова у претходно наведеним категоријама, др Милош 

Димитријевић је: 

(1) аутор: 2 рада у зборнику са међународних научних скупова и 1 рада у истакнутом 

националном часопису; 

(2) први коаутор: 1 рада у у националном часопису међународног значаја, 1 рада у 

зборнику са међународног научног скупа, 1 рада у врхунском часопису 

националног значаја, 1 рада у истакнутом националном часопису и 1 рада на 

скупу националног значаја. 

(3) други коаутор: 1 рада у националном часопису међународног значаја, 1 рада у 

врхунском часопису националног значаја и 1 рада на скупу националног значаја. 

(4) трећи коаутор: 2 рада у зборницима са међународних научних скупова, 1 рада у 

врхунском часопису националног значаја и 1 рада у истакнутом часопису 

националног значаја.  
 

Др Милош Димитријевић је у публикованим радовима исказао висок степен 

самосталности, као носилац идеје, организатор и реализатор емпиријских истраживања 

или путем доприноса теоријској утемељености истраживане проблематике. Сви радови 

кандидата не прелазе предвиђени број аутора за пуно ауторство. Коауторски радови су 

реализовани као резултат сарадње са колегама са Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у 

Крагујевцу и Државног универзитета у Новом Пазару. 

 

4.5. Значај радова 

 

Кандидат др Милош Димитријевић је у публикованим радовима највећу пажњу усмерио 

на економске аспекте у области развоја пољопривреде и руралних подручја, увођења 

иновација у аграр и одрживог развоја. Мишљења смо да је кандидат својим радовима 

пружио допринос теоријској фундираности истраживане проблематике у националним 

и међународним оквирима. Посебно истичемо да је квалитет радова значајно унапређен 

емпиријским истраживањима у оквиру сваке специфичне проблематике.  

 

Збирна оцена испуњености квантитативних услова кандидата за избор у звање 

научни сарадник 
 

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 за друштвене и хуманистичке науке: 

 

Неопходно Остварено 

Научни 

сарадник 

Укупно 16 33,5 

Обавезни (1) М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М43 
+М44+М45+М51+М52 

10 26,5 

Обавезни (2) М11+М12+М13+М14+М21+М22+М23+М24 

+М31+М41+М42+М51 

7 17,0 

 



VI 3aKjby«iaK ca npea^oroM 3a o/iJJVHUBajbc

y3HMajyhn y oSsup HayHHOHCTpa*HBaHKe pesy^Taxe h neflaroiuKH paa KaHaHiiaxa. HayHHM 
flonpHHoc, aKxyeJiHOCT npoSjieMaxHKe Kojy Mcxpa^Kyje n anaMaj nocxHrHyxHx pesyaxaTa, Kao 
H HKHjCHHuy fla KaHflHjax jip Mhtoiu flHMHxpHjeBHh McnytbaBa cse ycaoee h KpHxepHjyMe 
npe/iBH^eHe 3aKOHOM 0 Hayuw h HcxpaJKHBajbHMa h ITpaBHaHHKOM o cxHuaH.y 
HcxpajKHBaHKHX H HayHHMx 3Ba>ta, KoMHCHja npea.xa>Ke HacxaBHO-HayHHOM eehy 
Ekohomckop (Jjaxyaxexa VHHBepaHxexa y KparyjcBuy aa yxBpAH npcAaor aa ce iip Mhjioui 
^HMiirpHjcBHh M3a6epe y Hay4H0 3BaH>e HayiHH capa;iHHK.

y Kparyjeeuy, 11.03.2022. roaHHe

4J1AH0BH KOMHCMJE:

ap Jlejia PiicthB, peaoBHH npo4)ecop, 
Ekohomckm ^aKyaxex yHHBcpsHxexa y KparyjcBuy,

npeaceaHHK

Usi.^ ^aHitjejia /IccnoxoBuB, peaoBHH npo4)ecop, 
Ekohomckh c|)aKy.rixex ynHBepsHXCxa y Kparyjesuy,

naan

EKOHOMCKH •J'AKYJITET
y KPAryjEBiiy ..

ap CBcrnaHa CoKOJioB-VfjiaaenoBHB, peaoBHH npo4)ecop,
Ekohomckh ^laKyaxex ywHBepaHxexa y HHUiy,

naanI a 03.202.nPHMa>EHO:
Opr.jta. B p 0 j npeueCpKJUf

^00 llj-il


