


НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, бр. 3500/VII од 30.12.2021. године, именовани смо у Комисију 

за оцену испуњености услова за избор др Ивана Милојевића, вишег 

научног сарадника, у научно звање научни саветник. У складу са 

Правилником о стицању истраживачких и научних звања, „Сл. Гласник 

РС“, бр. 159/2020., члан 19., након темељног прегледа приложене и 

накнадно потраживање и достављене документације од кандидата 

Наставно-научном већу Факултата подносимо следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

о испуњености услова за избор др Ивана М. Милојевића, вишег 

научног сарадника у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК 

 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

Др Иван Милојевић рођен је 27.10.1982. године у Краљеву, Република Србија. 

Дипломирао је на петогодишњој Војној академији, Смер финансијска служба, и тиме 

стекао звање дипломирани економиста, 02.06.2005. године и то 15 месеци пре рока. 

Убрзано је завршио после-дипломске студије на Економском факултету у Београду за 10 

месеци и магистрирао 10.10.2007. године на тему "Порески биланс-инструмент за 

утврђивање пореза на добит". Докторирао је на Факултету за менаџмент „Браћа Карић” у 

Београду 29. новембра 2008. године на тему „Финансијско-порески аспекти креирања 

вредности предузећа”. 

 

Посебна интересовања исказује за област пореско-рачуноводственог система, због чега је 

на Институту за економику и финансије у Београду положио испит за самостално вођење 

рачуноводства са билансирањем у мају 2006. године. Приправнички стаж обавио је на 

пословима начелника финансијске службе у Министарству одбране 2004. године, док је 

свој професионални рад започео 2005. године на Војној академији у Београду где је 

изабран за асистента-приправника на предмету Рачуноводство.  

 

Након тога своју професионалну каријеру наставља у Управи за снабдевање 

Министарства одбране Републике Србије у Одсеку за економско-правне послове. На 

Војној академији у Београду изабран је у звање асистента у области Економије 2007. 

године. Наставнички посао наставља на Факултету за менаџмент „Браћа Карић” као 

асистент на предметима: Рачуноводство, Анализа биланса, Јавне финансије и 

Финансијски менаџмент.  
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У току 2006. године радио је у ревизорској фирми „ДСТ Ревизија“ у Београду на 

рачуноводственим пословима. Од фебруара 2009. године изводио је наставу на 

Факултету за економију и политичке науке у Београду у наставном звању доцент у 

области Економије. У току 2011. године изабран је у звање научног сарадника, а 2017. 

године у звање вишег научног сарадника. Од 2014. године је постављен за начелника 

Катедре за финансије на Војној академији где је акредитован као наставник и ментор на 

докторским студијама до 2020. године. Био је ментор за израду завршних радова на 

основним, мастер и докторским студијама на Војној академији у Београду, на 

Универзитету “Браћа Карић” у Београду, Универзитету Слобомир П у Бијељини и 

Универзитету за пословне студије у Бања Луци. Од 2020. године ради као интерни 

контролор у Сектору за људске ресурсе Министарства одбране. 

 

У магистарском раду, докторској дисертацији, монографијама и радовима објављеним у 

домаћим и страним стручним и научним часописима и презентираним радовима на 

научним скуповима националног и међународног значаја, бави се финансирањем, 

буџетским финансијама, рачуноводством, транзицијом, анализом финансијских 

извештаја, макроекономијом и економиком пољопривреде. Као аутор/коаутор, објавио је 

преко 100 библиографских јединица. Био је ангажован у научно-истраживачком раду на 

већем броју пројеката, у својству члана и руководиоца истраживачких тимова из 

следећих области: економике пољопривреде, макроекономије и заштите животне 

средине, финансијске анализе; спровођења различитих типова буџетског консалтинга; 

израде нормативних аката из области финансија као и имплементације међународних 

рачуноводствених стандарда у јавном сектору. 

 

 

II БИБЛИОГРАФИЈА ОСТВАРЕНИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
 

2.1. Библиографија радова остварена у појединим научним звањима 

 

 

А. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја  М20 

 

1. Ignjatijević Svetlana, Milojević Ivan, Božić Dijana (2010) “Economic aspects of 

Serbian comparative advantages in exports of vegetable matter”, Ekonomika 

poljoprivrede, br.2  str. 161 – 166, ISSN 0352-3462  UDK :635.1/.8:339.564; 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, М 24 

(3,0) 

 

            Часописи националног значаја  М50 
 

1. Милојевић Иван, (2006) "Компаративни приказ пореског биланса Краљевине 

Норвешке, Републике Ирске и Републике Србије", Рачуноводство бр. 5-6/2006, 

стр. 141-151, ISSN 1450-6114, COBISS.SR-ID 165765388; 

           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

2. Милојевић Иван, Мајсторовић Александар (2006) "Порез на добит предузећа: 

методолошки аспект контроле", Рачуноводство бр. 9-10/2006, стр. 88-96; ISSN: 

1450-6114, COBISS.SR-ID 165769740; 
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           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

3. Јовићевић Предраг, Милојевић Иван (2007) "Методолошки аспект формирања 

цена наоружања и војне опреме у систему одбране", Војно дело, бр. 03/2007., 

стр. 181-195; ISSN 0042-8426, УДК 623.4/.9:338.516.22.001.8 COBISS.SR-ID 

159459852;   

           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

4. Тешић Александра, Милојевић Иван (2007) "Акцијски капитал као предмет 

ревизије", Ревизор бр. 38/2007, стр. 99-108; ISSN 1450-7005, COBISS.SR-ID 

165892364;   

           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

5. Милојевић Иван, Мајсторовић Александар (2007) "Зависност пореског биланса 

од облика предузећа и његове структуре", Ревизор бр. 39/2007, стр. 85-100, ISSN 

1450-7005, COBISS.SR-ID 165894412;  

           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

6. Тешић Александра, Милојевић Иван (2007) "Опорезива добит предузећа као 

пореска основица", Ревизор бр. 39/2007, стр. 71-83, ISSN 1450-7005, COBISS.SR-

ID 165894156;            

           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

7. Милојевић Иван, Мајсторовић Александар (2007) "Аналитички показатељи 

финансијског капацитета у функцији јавних набавки привредног субјекта", 

Рачуноводство бр. 3-4/2007, стр. 63-72, ISSN 1450-6114, УДК 657;  

           Рад у часопису националног значаја, М 52 (1,5); 

 

8. Јовићевић Предраг, Тепавац Рајко, Милојевић Иван (2008) "Структурно и 

динамичко обухватање буџетских расхода за финансирање одбране у европским 

чланицама Северноатлантског савеза", Војно дело бр. 01/2008, стр. 197-20 ISSN 

00420426 COBISS.SR-ID 159466252;           

           Рад у научном часопису, М 53 (1,0); 

 

9. Milojević Ivan (2010) „Methodological – Audit Aspect Items of Armaments and 

Military Equipment Pricing in the Defense System“, Communications in dependability 

and quality management, no. 1/2010, ISSN 1450-7196, UDK 338.51:623.4 str. 43-53; 

           Рад у научном часопису, М 53 (1,0) 

 

           Зборници скупова националног значаја  М60 

 

1. Милојевић Иван (2006) "Књиге и документација привредних друстава", Зборник 

научних радова 2006, Вол. 12, ДСТ Ревизија, Београд, стр. 54-61, ISBN: 86-

85113-11-3, CIP 347.72(497.11)(082) 658.11(497.11)(082), COBISS.SR-ID 

133738508; 

           Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

2. Вучинић Драган, Милојевић Иван (2009) "Светска економкса криза и економска 

политика Србије у 2009. години", Зборник научних радова, Научно друштво 
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економиста са Академијом економских наука и Економкси факултет у Београду, 

стр. 81-91, 2009. ISBN: 978-86-403-0965-3, COBISS.SR-ID 155574028; 

           Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

3. Вучинић Драган, Јакић Бранислав, Милојевић Иван, Дамјановић Немања (2009) 

"Улога предузећа у креирању нивоа квалиета у набавкама као елемент ревизије", 

Dependability and quality management, ICDQM-2009, 12th International conference, 

Belgrade, Serbia, 25-26 Јуне 2009, стр. 192-200, ISSN 1451-4966, УДК 658.56; 

           Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

4. Milojević Ivan, Jakić Branislav, Filipović Milorad, Pešić Srđan (2010) " Economic 

aspect of improvement frame 28 a on aeroplane classe Orao ", Međunarodni naučni 

skup Evropska nedelja kvaliteta, Novi Sad, 11-12. novembar, 2010. Jedinstveno 

udruženje Srbije za kvalitet, Beograd i EOQ – Evropska organizacija za kvalitet, 

Brisel,  str. 157-172, ISSN 1452-0699, UDC 347.451.032;339.137.2;631.153; 

   Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

Б. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК 

 

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја  М(10) 

    

1. Cvijanović Drago, Ignjatijević Svetlana, Milojević Ivan (2016) “Economic indicators 

for the competitiveness of the serbian economy in the danube region“, Center for 

Economic and Financial Research, Belgrade, Republic of Serbia, Faculty of Hotel 

Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Republic of Serbia and University of 

Business Studies, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina,  ISBN 978-86-88535-01-4 

(CEFR), CIP338:339.137.2(497.11) 339.5(4-924.5), COBISS.SR-ID 224233740; p. 

258, 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0815469123465156&rec=1&sid=2  

           Монографија међународног значаја, М 12 (10); 

 

2. Cvijanović Drago, Milojević Ivan, Pejanović Radovan (2010) „Macroeconomics 

factors of cometitiveness of Serbian economy and ict sector“, Regional development: 

concepts, methodologies, tools and applications, Electronic books, IGI Global, 

Information Resources Management Association, ISBN 9781466608832 1466608838, 

OCLC Number: 806456059, DOI 10.4018/978-1-4666-0882-5 ch. 4.5, 1634 pages, 

pp.714-728, http://www.worldcat.org/title/regional-development-concepts-

methodologies-tools-and-applications/oclc/776142352  

Монографска студија/поглавље у књизи М11или рад у тематском зборнику 

водећег међународног значаја, М 13 (7); 

 

3. Ignjatijević Svetlana, Milojević Ivan (2012) „Competitive food production as a stimulus 

to economic development in Serbia“, Sustainable agriculture and rural development in 

terms of the public of Serbia strategic goals realization within th Danube region, Institute 

of agricultural economics, Belgrade, Serbia, 2012, ISBN 978-86-6269-017-3, p. 1496-

1512 

http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Tara_Ser

bia_2012.pdf  

http://www.hit-vb.kg.ac.rs/en/index.php/173-welcome-to-the-faculty-of-hotel-management-and-tourism-in-vrnjacka-banja
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/en/index.php/173-welcome-to-the-faculty-of-hotel-management-and-tourism-in-vrnjacka-banja
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0815469123465156&rec=1&sid=2
http://www.worldcat.org/title/regional-development-concepts-methodologies-tools-and-applications/oclc/776142352
http://www.worldcat.org/title/regional-development-concepts-methodologies-tools-and-applications/oclc/776142352
http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Tara_Serbia_2012.pdf
http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Tara_Serbia_2012.pdf
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Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику  

међународног значаја, М 14 (5); 

 

4. Mijajlović, Nada, Milojević, Ivan, Vuković, Predrag, (2012) „Harmonization of 

legislation on food safety in Serbia according to the European legislation“, European 

Rural Development Network Studies, Rural Areas and Development, ERDN book 

series, Volume 9, ISBN 978-83-7658-275-7, 2012, pp. 243-256 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/164896/2/vol.%209_16.pdf  

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику  

међународног значаја, М 14 (5); 

 

5. Milojević Ivan, Trandafilović Saša (2013) „Maintenance of the treasury's accounting 

consolidated account solvency“, THEMATIC PROCEEDINGS, Institut za ekonomiku 

poljoprivrede Beograd,  ISBN: 978-86-6269-027-2, 2013. pp. 314-330 

http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola

_Serbia_2013.pdf  

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику  

међународног значаја, М 14 (5); 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја  М20 

 

1. Milojevic Ivan,  Cvijanovic Drago V  Cvijanovic Gorica (2011) „Quality of 

agricultural-food products as a factor of the Republic of Serbia's competitiveness in 

international market“, African journal of biotechnology, vol. 10 br. 41, str. 7949-7952 

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1

nHxNKLTs0  

Рад у међународном часопису, М 23 (3,0) 

  

2. Ignjatijevic Svetlana,  Matijasevic Jelena,  Milojevic Ivan (2014) „Revealed 

comparative advantages and competitiveness of the processed food sector for the 

danube countries“, Custos e agronegocio on line, (2014), vol. 10 br. 3, str. 256-281 

ISSN 1808-2882 

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1

nHxNKLTs0  

Рад у међународном часопису, М 23 (3,0) 
  

3. Ignjatijevic Setlana,  Milojevic Ivan,  Cvijanovic Gorica,  Jandric Mersiha (2015) 

„Balance of comparative advantages in the processed food sector of the Danube 

countries“, Sustainability, (2015), vol. 7 br. 6, str. 6976-6993 ISSN 2071-1050 

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1

nHxNKLTs0  

Рад у међународном часопису, М 23 (3,0) 

 

4. Игњатијевић Светлана, Милојевић Иван, Иванчевић Саво (2011) „Компаративна 

предност извоза пољопривредних производа и хране Србије и земаља Дунавске 

регије“, Економика пољопривреде, Вол. 50, Но. 1 стр. 103 – 110, ISSN 0352-3462, 

УДК: 338.439.5:339.564:353.1 (282.243.7); 

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2011/Specijalni%20broj%201

%20Knjiga%201.pdf  

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/164896/2/vol.%209_16.pdf
http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola_Serbia_2013.pdf
http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola_Serbia_2013.pdf
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1nHxNKLTs0
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1nHxNKLTs0
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ignjatijevic%20Svetlana
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Matijasevic%20Jelena
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1nHxNKLTs0
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1nHxNKLTs0
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ignjatijevic%20Svetlana
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Cvijanovic%20Gorica
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Jandric%20Mersida
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1nHxNKLTs0
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milojevic%20Ivan&samoar=#.V1nHxNKLTs0
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Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, М 24 

(3,0) 
 

5. Милојевић Иван, Субић Јонел, Цвијановић Марко (2011) „Финансијски аспект 

поједностављеног оквира 28А на авиону типа "ОРАО"“, Индустрија : часопис за 

економику индустрије ISSN: 0350-0373.- Год. 39, бр. 2 (2011), стр. 311-319  

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2011/Specijalni%20broj%201%2

0Knjiga%201.pdf 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, М 24 

(3,0) 

 

6. Milojević Ivan, Mihajlović Milan, Cvijanović Marko, (2012) „Impact of 

organizational failure of relevance consolidated budget“, Ekonomika poljoprivrede, 

ISSN 0352-3462, UDC: 336.143.01,  Vol. 59, No. 1, pp. 63-71,  

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2012/Broj%201-2012.pdf  

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom, M 24 

(3,0) 

 

7. Milojević Ivan, Vukoje Aleksandra, Mihajlović Milan, (2013) „Accounting 

consolidation of the balance by the acquisition method“, Ekonomika poljoprivrede, 

ISSN 0352-3462, UDC: 657.375.6, Vol. 60, No. 2, pp. 237-252,  

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2013/Broj%202-2013.pdf.pdf  

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom, M 24 

(3,0) 

 

8. Михаиловић, Бранко, Цвијановић, Драго, Милојевић, Иван, Филиповић, 

Милорад (2014) „Улога наводњавања у развоју пољопривреде Сремског округа“, 

Економика пољопривреде, ISSN 0352-3462, УДЦ: 631.67:631(497.113), Вол. 61, 

No. 4, 989-1004. 

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2014/EP%20-%204%20-

%202014%20-%20kompletna%20sveska.pdf  

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, М 24 

(2,5) 

 

9. Милојевић, Иван., Зекић, Милорад, Гобељић, Зоран (2015) „Порески биланс као 

врста специјалног биланса“, Економика пољопривреде, ISSN 0352-3462, УДЦ: 

332.053:336.226.14, Вол. 62,  Но. 3, 767-780. 

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2015/EP%20-%203%20-

%202015%20-%20final.pdf  

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, М 24 

(3,0) 

 

Зборници међународних научних скупова М30 

 

1. Milojević Ivan, Vasić Zoran, Kolarski Ilija, (2012) „Računovodstveno obezvređivanje 

komercijalne imovine javnog sektora u funkciji kvaliteta finansijskog izveštavanja = 

Accounting impairment of cash-generating assets in public sector as a functionof the 

quality of financial reporting“ / Zbornik radova = Proceedings : plenarna saopštenja ... 

[etc.] : = plenary lectures ... [etc.].- 15. Međunarodna konferencija Upravljanje 

kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2012, Beograd, Srbija, 28-29. jun 2012 

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2011/Specijalni%20broj%201%20Knjiga%201.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2011/Specijalni%20broj%201%20Knjiga%201.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2012/Broj%201-2012.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2013/Broj%202-2013.pdf.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2014/EP%20-%204%20-%202014%20-%20kompletna%20sveska.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2014/EP%20-%204%20-%202014%20-%20kompletna%20sveska.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2015/EP%20-%203%20-%202015%20-%20final.pdf
http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2015/EP%20-%203%20-%202015%20-%20final.pdf
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[organizator] Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ; editor 

Ljubiša Papić str. 454-460 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2220406256373414&rec=2&sid=1  

            Саопштење са међународног скупа штампано у целини, М33 (1,0); 

 

2. Vukša Slavko, Milojević  Ivan, (2011) „Budget role of the reduction of public 

spending – with reference to the Republic of Serbia“, International conference „Crisis 

of transition and transition of crisis“ Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 28-

29.04.2011., editor Radovan Klincov, str. 373-385 

http://univerzitetps.com//images/stories/galerija/kriza_tranzicije_i_tranzicija_krize/zbor

nik/index.html  

           Саопштење са међународног скупа штампано у целини, М33 (1,0); 

 

3. Милојевић Иван, Цвијановић Драго, Цвијановић Горица (2012) „Могућности 

кривино-правне заштите животне средине у Републици Србији“, Први 

међународни конгрес еколога Еколошки спектар 2012, Унвиверзитет за 

пословне студије, Бања Лука, Едитор Радован Клинцов,  UDK 502.1:341(497.11), 

ISBN: 978-99938-25-89-0, стр. 943-952 

http://univerzitetps.com/images/stories/galerija/kongres.ekoloski.spektar/program.pdf  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, М33 (1,0); 

 

4. Milojević Ivan, Mihajlović Milan, Miletić Aleksandar, (2013) „Risk of ready-money 

paymentas a factor of national security“, Šesti međunarodni naučni skup „Dani 

Arčibalda Rajsa” 1 – 2. mart 2013. editor Goran Milošević, Kriminalističko policijska 

akademija, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, ISBN 978-86-7020-190-

3, UDC: 005.334:336.764.1 351.72 str. 387-395, 

 http://nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2013-Tom3.pdf  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

5. Ignjatijević Svetlana, Milojević Ivan (2011) „Kvalitet poljoprivredno-prehrambenih 

proizvoda kao faktor konkurentnosti na međunarodnom tržištu = Quality of agricultural 

and food as a factor of competitiveness in the international market“, 14. Međunarodna 

konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2011, Beograd, Srbija, 

29-30. jun 2011. = 14th International Conference ICDQM-2011 Dependability and 

Quality Management, June 29-30, 2011, Belgrade, Serbia ; [organizator] Istraživački 

centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ; editor Ljubiša Papić ISBN: 978-86-

86355-05-8, str. 356-361 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2220406256373414&rec=2&sid=2  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

6. Игњатијевић Светлана, Милојевић Иван, Аџић Слободан (2011) „Извозна 

конкурентност пољопривредно-прехрамбених производа Србије“, Међународни 

научни скуп Медитерански дани Требиње 2011, Туризам и рурални развој : 

савремене тенденције, проблеми и могућност развоја : тематски зборник / VI 

међународни научни скуп Медитерански дани Требиње 2011, Требиње, 07-08. 

октобар, 2011. год. ; [уредници Милан Милановић ... [и др.]], ISBN: 978-99955-

664-2-5стр. 192-202  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2220406256373414&rec=1&sid=2  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2220406256373414&rec=2&sid=1
http://univerzitetps.com/images/stories/galerija/kriza_tranzicije_i_tranzicija_krize/zbornik/index.html
http://univerzitetps.com/images/stories/galerija/kriza_tranzicije_i_tranzicija_krize/zbornik/index.html
http://univerzitetps.com/images/stories/galerija/kongres.ekoloski.spektar/program.pdf
http://nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2013-Tom3.pdf
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2220406256373414&rec=2&sid=2
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2220406256373414&rec=1&sid=2
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7. Милојевић Иван, Васић Зоран, (2012) „Обелодањивање финансијских 

информација о опстем дрзавном сектору као услов развоја привредних 

делатности“, Међународни научни скуп Медитерански дани Требиње 2012, 

Туризам: изазови и могућности туристичка привреда и повезане теме: тематски 

зборник, 20. септембар 2012, едитор Милан Милановиц, Славољуб Вујовиц, 

Економски институте, Београд, ISBN: 978-86-7329-096-6, 2012. str. 88-94 

http://www.ecinst.org.rs/dogadjaji/vii-medjunarodni-naucni-skup-mediteranski-dani-

2012-turizam-izazovi-i-mogucnosti  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

8. Милојевић Иван, Анџић Слободан, Виларет Владан, (2015) „Улога буџета у 

финансирању здравствене заштите РС за време светске економске кризе“, 

Екологија, здравље, рад и спорт, Седми међународни конгрес, Уредници 

Чедомир Црногорац, Бакир Ајановић, Елизабета Ристановић, Бранко Дикић, 

Срђан Дикић, Удружење Здравље за све, Универзитет за послоне студије, 

Министарство просвете Владе Републике Српске, Бања Лука 22-23.05.2015. 

године, Зборник радова, стр. 462-467. 2015, ISBN 978-99955-619-5-6 

http://www.inecco.net/congress/  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

9. Милојевић Иван, Вукша Славко, Јовићевић Предраг, (2014) „Примена методе 

стратегијског биланса код анализе капиталне структуре предузећа“, 

Међународна научна конференција Од кризе према развоју, Зборник радова, 

Универзитет за пословне студије Бања Лука, Министарство просвете Владе 

Републике Српске, Уредник Младен Радивојевић, Бања Лука 24.10.2014. године, 

ISBN 978-99955-95-00-5, DOI 658.14/.17, стр. 149-157.  

http://univerzitetps.com/images/stories/aktuelnosti/konferencija_od_krize_prema_razv

oju/zbornik/index.html  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

10. Ignjatijević Svetlana, Milojević Ivan, Cvijanović Drago, (2015) „Economic aspects of 

Serbian manufacturing industry in the international trade“, C A F E E 2 0 1 5, 

International conference 12-13 November 2015., Buchurest, Romania,  p. 226-236.  

http://www.cafee.ase.ro/wp-content/uploads/2015edition/file2015(25).pdf  

            Саопштење са међународног скупа штампано у целини, M33 (1,0); 

 

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и 

критичка издања грађе, библиографске публикације  М40 

 

1. Цвијановић Драго, Игњатијевић Светлана, Милојевић Иван, Михаиловић Бранко 

(2016) „Потенцијали Србије у међународним оквирима - значај пољопривреде и 

здравственог туризма“, Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања, 

Монографија. ISBN  978-86-89949-12-4, CIP  338.43:339.137.2(497.11), 338.48-

6:615.8]:339.137.2(497.11), 336.76:502.131.1, 339.5(497.11), COBISS.SR-ID 

224595212; 

           Монографија националног значаја, М42 (5,0); 

 

 

 

http://www.ecinst.org.rs/dogadjaji/vii-medjunarodni-naucni-skup-mediteranski-dani-2012-turizam-izazovi-i-mogucnosti
http://www.ecinst.org.rs/dogadjaji/vii-medjunarodni-naucni-skup-mediteranski-dani-2012-turizam-izazovi-i-mogucnosti
http://www.inecco.net/congress/
http://univerzitetps.com/images/stories/aktuelnosti/konferencija_od_krize_prema_razvoju/zbornik/index.html
http://univerzitetps.com/images/stories/aktuelnosti/konferencija_od_krize_prema_razvoju/zbornik/index.html
http://www.cafee.ase.ro/wp-content/uploads/2015edition/file2015(25).pdf
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Часописи националног значаја  М50 
 

1. Ђорђевић, Драгомир, Милојевић, Иван, Игњатијевић, Светлана (2012) 

„Фискална политика у моделу равнотежног дохотка“, Европско законодавство 

Vol. XI, бр. 42, стр. 172-183. ISSN 1451-3188 

http://www.diplomacy.bg.ac.rs/eZakon_all_sr.php#y_2012  

           Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

2. Milojević Ivan, Mihajlović Milan, Vladisavljević Vladan, (2015) „Economic-

Accounting Aspects of Solving the Problem of Carbon Emission“, Vojno delo, No. 

6/2015. http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_6-

2015/67-2015-6-05-Milojevic.pdf  

           Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

3. Милојевић Иван, Игњатијевић Светлана, Станојевић Слободан (2016) 

"Економски аспекти српске прерађивачке индустрије у међународној трговини", 

Ecologica, бр. 81, стр. 73-82, ISSN 0354-3285, UDK: 339.562.564:654; 
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-ECOLOGICA-

81-2016.pdf  

           Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

4. Милојевић Иван, (2010) „Место пореског биланса међу специјалним билансима 

предузећа“ Пословне студије : часопис за пословну теорију и праксу = Business 

Studies ISSN: 2232-8157 SG=Č-II-921-zz.- год. 2, бр. 3-4 (2010), стр. 169-187 

http://univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/Poslovne_studije_II

I-IV.pdf  

           Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

5. Милојевић Иван, Цвијановић Драго, Игњатијевић Светлана (2012) 

„Макроекономски оквир конкурентности српске привреде и ICT сектора“, 

Транзиција, Vol. 14 No.30, ISSN 1512-5785, (стр.93-98) 

 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139208  

            Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

6. Milojević Ivan, Cvijanović Drago, Pejanović Radovan (2012) „Macroeconomics 

Factors of Cometitiveness of Serbian Economy and ICT Sector“, International 

Journal of Sustainable Economies Management, IGI Global, Hershey PA 17033-1240, 

USA, ISSN 2160-9659, Vol. 1, No. 1, pp. 24-38. 

https://ideas.repec.org/a/igg/jsem00/v1y2012i1p24-38.html  

           Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

7. Milojević Ivan, Mihajlović Milan, Vladisavljević Vladan (2015) „Determining 

bookkiping cash maximum of Serbian army units by using multicriteria optimization“, 

Volume 5, No. 1, January 2015, Journal of Mathematics and System Science, USA, 

pp. 47-53, ISSN 2159-5305 

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/550685bc8508a.pdf  

            Рад у водећем часопису националног значаја, М 51 (2); 

 

8. Milojević Ivan, Mihajlović Milan, Zekić Milorad, Andrejić Marko (2016) 

„Financial Modeling of Accounting Costs Acquisition of Arms“, Journal of 

http://www.diplomacy.bg.ac.rs/eZakon_all_sr.php#y_2012
http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_6-2015/67-2015-6-05-Milojevic.pdf
http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_6-2015/67-2015-6-05-Milojevic.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-ECOLOGICA-81-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-ECOLOGICA-81-2016.pdf
http://univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/Poslovne_studije_III-IV.pdf
http://univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/Poslovne_studije_III-IV.pdf
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139208
https://ideas.repec.org/a/igg/jsem00/v1y2012i1p24-38.html
http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/550685bc8508a.pdf
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Mathematics and System Science, USA, No. 3, ISSN 2159-5305, doi: 10.17265/2159-

5291/2016.03.002, p. 102-111 

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56f9db5d2fb3e.pdf      

           Рад у водећем часопису националног значаја, М 51  (1,67); 

 

9. Милојевић Иван, (2011)  „Ревизија извршења буџета“, Рачуноводство, 1/2, 2011, 

стр. 81-88. http://www.srrs.rs/Racuno/sadrzaji/2011_1-2.htm  

Рад у часопису националног значаја, M 52 (1,5); 

 

10. Раичевић Божидар, Милојевић Иван (2014) „Примена рачуноводственог система 

у наменском билансирању буџета“, Рачуноводство, 

http://www.srrs.rs/Racuno/sadrzaji/2014_11-12.htm  

Рад у часопису националног значаја, M 52 (1,5); 

 

11. Милојевић, Иван, Јакић Бранислав, Вукша Славко (2010) „Ревизијски поглед на 

набавке буџетских корисника, Audit View on Procurement of Budget Users“, 

Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, International Journal, ISSN: 1452-

0680.- Vol. 38, br. 1 (2010), str. 277-282  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2334358198845008&rec=2&sid=1  

Рад у часопису националног значаја, M 53 (1); 

 

12. Milojević Ivan, Andžić Slobodan, Kolarski Ilija (2011) „Impact of fiscal 

decentralization on the quality of public finances“, Communications in dependability 

and quality management, ISSN 1450-7196, UDC 338.23:336.22; 336.127, Vol. 14, no. 

1/2011, str. 16-24. 

http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/14%201/04%20Milojevic%20

I.,%20Andzic%20S.,%20Kolarski%20I.pdf  

Рад у научном часопису, M 53 (1); 

 

13. Milojević Ivan, Galjak Ilija, Andžić Slobodan (2012) „Audit view of criminal-legal 

environmental protection in the Republic of Serbia“, Communications in 

Dependability and Quality Management, ISSN 1450-7196, UDC 

343.232:504.5/.6(497.11) ; 502.14(497.11) vol. 15, br. 3, str. 38-44, 

http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/15%203/07%20Milojevic,%2

0Galjak,%20Andzic  

Рад у научном часопису, M 53 (1); 

 

14. Милојевић Иван, Игњатијевић Светлана, Ђорђевић Драгомир (2013) „Просторно 

исказивање ризика у пословању“, Економија: теорија и пракса, ISSN 2217–5458, 

UDK: 336,  vol. 6, бр. 1, стр. 10-19,  

http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-

rad/casopis/arhiva/2013-ekonomija-br-1.pdf  

Рад у научном часопису, M 53 (1); 

 

15. Милојевић Иван, Игњатијевић Светлана, Ђорђевић Драгомир (2014) „Економске 

теорије одржавања буџетског дефицита“, Економија: теорија и пракса, ISSN 

2217–5458, UDK: 330.34, vol. 7, br. 2, str. 47-60,   

http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-

rad/casopis/arhiva/2014-ekonomija-br-2.pdf  

Рад у научном часопису, M 53 (1); 

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56f9db5d2fb3e.pdf
http://www.srrs.rs/Racuno/sadrzaji/2011_1-2.htm
http://www.srrs.rs/Racuno/sadrzaji/2014_11-12.htm
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2334358198845008&rec=-122697996&sid=1&fmt=11
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2334358198845008&rec=-122697996&sid=1&fmt=11
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2334358198845008&rec=2&sid=1
http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/14%201/04%20Milojevic%20I.,%20Andzic%20S.,%20Kolarski%20I.pdf
http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/14%201/04%20Milojevic%20I.,%20Andzic%20S.,%20Kolarski%20I.pdf
http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/15%203/07%20Milojevic,%20Galjak,%20Andzic
http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/15%203/07%20Milojevic,%20Galjak,%20Andzic
http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2013-ekonomija-br-1.pdf
http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2013-ekonomija-br-1.pdf
http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2014-ekonomija-br-2.pdf
http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2014-ekonomija-br-2.pdf
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Zbornici skupova nacionalnog značaja  M60 

1. Милојевић Иван, Јакић Бранислав, Јовићевић Предраг, Михајловић Милан, 

(2014) „Билансирање фактора егзистенције предуећа на савременом 

тржишту“, Зборник радова са Међународне научно-стручне конференције 

„Иновације у функцији привреде“, ISBN 978-86-84531-17-1, стр. 41-51  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0012149624692667&rec=1&sid

=1  

      Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

   

2. Милојевић Иван, Михајловић Милан, Анџић Слободан, (2013) „Утврђивање 

висине благајничког максимума у јединицама Војске Србије коришћењем 

вишекритеријумске оптимизације“, XL Симпозијум о операционим  

истраживањима, SYM-OP-IS 2013, ISBN 978-86-7680-286-9, стр. 933-938  

https://www.google.rs/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ivan+milojevic+simopis+2013  

      Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

3. Kolarski Ilija, Milojević Ivan, Andžić Slobodan (2011) “Fiscal decentralization and 

the quality of public finances”, The second international Conference on e-Learning, 

Belgrade Metropolitan University, september 29-30.2011. ISBN: 978-86-912685-5-

8, pp. 103-109 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0018159326332856&rec=3&sid

=1  

      Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

4. Анџић Слободан, Милојевић Иван, Јањић Лазар (2014) „Рачуноводствени 

третман државних давања и обелодањивање државне помоћи”, Научно 

стручна конференција „Управљање развојем у евроазијском региону статус, 

проблеми и перспективе”, Београдска пословна школа и Висока пословна 

школа Омског државног педагошког универзитета Русија, 19-20 јун 2014.,  

ISBN: 978-86-7169-477-3, UDK 657.1, стр. 168-173 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=2215415060710451   

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

5. Милојевић Иван, Јовићевић Предраг (2014) „Буџетски дефицит и монетарна 

стабилност”, Научно стручна конференција „Примењени менаџмент, 

економија и финансије у функцији одрживог развоја”, организатори - 

Факултет за примењени менаџмент економију и финансије и Институт за 

научна истраживања, Улцињ, Црна Гора, 26 јун 2014., ISBN: 978-86-84531-

16-4, стр. 123-134 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2215415060710451&rec=10&sid

=6  

     Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини, М63 (1,0); 

 

 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0012149624692667&rec=1&sid=1
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0012149624692667&rec=1&sid=1
https://www.google.rs/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ivan+milojevic+simopis+2013
https://www.google.rs/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ivan+milojevic+simopis+2013
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0018159326332856&rec=3&sid=1
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0018159326332856&rec=3&sid=1
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=2215415060710451
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2215415060710451&rec=10&sid=6
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2215415060710451&rec=10&sid=6
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В) Радови који су публиковани после Одлуке научно-наставног већа о предлогу за 

стицање претходног научног звања кандидата, односно који нису ушли у списак 

радова за избор у претходно научно звање: 

 

Р.б. Резултат Наслов 

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја  М(10) 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику 

међународног значаја (М14) 

3. M14 

Milojević, I., Ćurčić, M. (2017). „Role of the budget in financing of 

agriculture“, Sustainable agriculture and rural development in terms of the 

Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube Region, 

thematic proceedings, Belgrade, 2017, ISBN 978-86-6269-056-2, pp. 360-373.  

https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Themat

ic%20Proceedings_IEP%202016.pdf,  

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ 

ЗНАЧАЈА (М20) 

Радови у националном часопису међународног значаја (М24) 

15. M24 

Раичевић, Б., Игњатијевић, С., Милојевић, И. (2016) „Финансијска 

анализа утицаја страних директних инвестиција на економски раст 

земаља у развоју“, Економика пољопривреде, 63(2), 649-663. DOI: 

10.5937/ekoPolj1602649R 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602649R,  

16. M24 

Милојевић, И., Игњатијевић, С., Ђорђевић, Д. (2016) „Инвестициона 

анализа фактора економског раста Републике Србије“, Економика 

пољопривреде, 63(4), 1205-1218. DOI: 10.5937/ekoPolj1604205M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621604205M,  

ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА (М30) 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

18. M33 

Ignjatijević, S., Milojević, I., Cvijanović, D., (2016) „Education as a Factor of 

Macroeconomic Development“, International Conference on Marketing and 

Business Development, June 30th - July 2nd 2016, Bucharest, Romania, 

ISSN: 2344- 5130Journal, 2, issue 1, p. 136-149.  

http://www.mbd.ase.ro/RePEc/aes/icmbdj/2016/ICMBD_V2_2016_42.pdf,  

21. M33 

Milojević, I., Krstić, D., Stanković, I., (2017) „Financial service in the defense 

system“, VII international scientific meeting, „REVIZIJA“, Palić 2017., 

Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, Republika Srbija, 

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Visoka 

škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Republika Srbija, Urednici 

Prof. dr Dragomir Đorđević, prof. dr Ivan Milojević, viši naučni saradnik, doc. 

dr Milan Mihajlović,  ISBN 978-86-88535-11- 3, стр. 195-219, 

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-radova-Palic.pdf,  

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЧАСОПИСИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (М50) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 

39. M51 
Milojević, I., Andžić, R., Ignjatijević, S. (2016) „Modelling of accounting 

information system for military medical institutions“, Vojno delo, 68(8), 151-

https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Thematic%20Proceedings_IEP%202016.pdf
https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Thematic%20Proceedings_IEP%202016.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602649R
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621604205M
http://www.mbd.ase.ro/RePEc/aes/icmbdj/2016/ICMBD_V2_2016_42.pdf
http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-radova-Palic.pdf


 13 

161. DOI: 10.5937/vojdelo1608151M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261608151M,  

40. M51 

Милојевић, И. (2016) „Рачуноводствена анализа издатака за буџетско 

финансирање културе у Републици Србији“. Култура, (151), 318-325. 

DOI: 10.5937/kultura1651318M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0023-51641651318M,  

41. M51 

Милојевић, И, Коларски, И., Симеуновић, Т. (2016) „Економски аспекти 

опорезивање угљен-диоксида“, ECOLOGICA-бр.82,2016, стр.234-238, 

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-

82-2016.pdf,  

42. M51 

Милојевић, И., Дивац, Г. (2016) „Економско-правни аспекти ревизије 

капитала акционарског друштва у функцији заштите животне средине“,  

ECOLOGICA-бр.84.,016, стр. 746-751  

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-

84-2016.pdf,  

 

Г. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВИШИ НАУЧНИ 

САРАДНИК 

 

Р.б. Резултат Наслов 

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја  М(10) 

Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег 

међународног значаја (M13) 

1. M13 

Cvijanović D., Milojević I., Pantić N. (2021) "Trade Integration and 

Liberalization: Possible Solutions to Keep Food Supply Chains Alive," 

Springer Books, in: Vasilii Erokhin & Gao Tianming & Jean Vasile Andrei 

(ed.), Shifting Patterns of Agricultural Trade, chapter 0, pages 123-141, 

Springer. DOI: 10.1007/978-981-16-3260-0_5, 

https://ideas.repec.org/h/spr/sprchp/978-981-16-3260-0_5.html  

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику 

међународног значаја (М14) 

2. M14 

Milojević, I., Radosavljević, M. (2019) „The role of the information system in 

the implementation of audit“, Tourism International Scientific Conference 

Vrnjačka Banja - TISC, 4(1), 721-738.  

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/281  

3. 

а) 
M14 

Milojević, I., Ćurčić, M. (2017). „Role of the budget in financing of 

agriculture“, Sustainable agriculture and rural development in terms of the 

Republic of Serbia strategic goals realization within the danube region, 

thematic proceedings, Belgrade, 2017, ISBN 978-86-6269-056-2, pp. 360-373.  

https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Themat

ic%20Proceedings_IEP%202016.pdf, рад објављен након Одлуке 

Наставно-научног већа о предлогу за стицање звања виши научни 

сарадник 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ 

ЗНАЧАЈА (М20) 

Рад у међународном часопису (М23) 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261608151M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0023-51641651318M
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-84-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-84-2016.pdf
https://ideas.repec.org/h/spr/sprchp/978-981-16-3260-0_5.html
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/281
https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Thematic%20Proceedings_IEP%202016.pdf
https://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Thematic%20Proceedings_IEP%202016.pdf
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4. M23 

Milojević I, Krstić S, Ćurčić M, (2021) „Optimisation of accounting model of 

inventory management in the textile industry“, Industria Textila, vol. 72, no. 2, 

pp 198-202, DOI: 10.35530/IT.072.02.1769 

http://revistaindustriatextila.ro/images/2021/2/11%20IVAN%20MILOJEVIC

%20Industria%20Textila%202_2021.pdf  

5. M23 

Milojević I., Ćurčić M., Jovanović V. (2020) „The Role of Macroeconomic 

Policy in the Economic Development of European Countries in Transition“, 

European Review 1-9, DOI 10.1017/S1062798720001027, pp. 819 – 827  

https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-

macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-

in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684  

6. M23 

Ignjatijevic S., Milojevic I., Andzic R., (2018) „Economic analysis of 

exporting Serbian honey“, International Food and Agribusiness Management 

Review, (2018), vol. 21 br. 7, str. 929-944, 

https://doi.org/10.22434/IFAMR2017.0050  

 https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2017.0050  

7. M23 

Лукиновић, М., Опацић А., Милојевић И. (2021) Ознаке географског 

порекла као средство валоризације привредног пословања – шанса за 

опоравак села, Социолошки преглед, ISSN 0085-6320,  бр. 4 (2021), стр. 

1412–1438, doi: 10.5937/socpreg55-32937 

https://drive.google.com/file/d/1mmyGhQRauxjHMdL_sfI6SfFeRgfEwODy/v

iew  

Радови у националном часопису међународног значаја (М24) 

8.  M24 

Milojević, I., Krstić, D., Bukovala, J. (2021) Accounting information as the 

basis for strategic management of agricultural enterprises. Ekonomika 

poljoprivrede, 68(4), 1121-1130. https://doi.org/10.5937/ekoPolj2104121M  

9. M24 

Milojević, I., Mihajlović, M., Popović, M., Pantić, N. (2020) „Application of 

quantitative models in the organization of the financial function of agricultural 

enterprises“ Ekonomika poljoprivrede, 67(3), 747-762. 

doi:10.5937/ekoPolj2003747M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34622003747M    

M 24 (4/(1+0,2*(4-3) = 3,33) 

10. M24 

Савић, Б., Васиљевић, З.,  Милојевић, И. (2020) „Обрачун трошкова као 

инструмент унапређења еколошких перформанси ентитета у 

агробизнису“, Економика предузећа 68(3-4), 294-303. DOI: 

10.5937/EKOPRE2004294S 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-443X2003294S  

11. M24 

Savić, B., Milojević, I., Petrović, V. (2019) „Cost optimization in agribusiness 

based on life cycle costing“, Ekonomika poljoprivrede, 66(3), 823-834. DOI: 

10.5937/ekoPolj1903823S 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621903823S  

12. M24 

Milojević, I., Ignjatijević, S., Ćurčić, M. (2019) „Integral account and 

agroeconomic application of an introductory integral“, Ekonomika 

poljoprivrede, 66(2), 579-588. DOI: 10.5937/ekoPolj1902579M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621902579M  

http://revistaindustriatextila.ro/images/2021/2/11%20IVAN%20MILOJEVIC%20Industria%20Textila%202_2021.pdf
http://revistaindustriatextila.ro/images/2021/2/11%20IVAN%20MILOJEVIC%20Industria%20Textila%202_2021.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684
https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2017.0050
https://drive.google.com/file/d/1mmyGhQRauxjHMdL_sfI6SfFeRgfEwODy/view
https://drive.google.com/file/d/1mmyGhQRauxjHMdL_sfI6SfFeRgfEwODy/view
https://doi.org/10.5937/ekoPolj2104121M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34622003747M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-443X2003294S
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621903823S
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621902579M
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13. M24 

Милојевић, И., Анџић, Р., Владисављевић, В. (2018) „Рачуноводствени 

аспекти буџетске ревизије“. Економика пољопривреде, 65(1), 337-348. 

DOI: 10.5937/ekoPolj1801337M  

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621801337M     

14. M24 

Милојевић, И., Игњатијевић, С., Миц ић, И. (2017) „Примена 

Марковљевих стохастичних процеса у процени ризика за 

рачуноводствене информационе системе“, Економика пољопривреде, 

64(2), 551-560.  DOI: 10.5937/ekoPolj1702551M  

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621702551M  

15. 

а) 
M24 

Раичевић, Б., Игњатијевић, С., Милојевић, И. (2016) „Финансијска 

анализа утицаја страних директних инвестиција на економски раст 

земаља у развоју“, Економика пољопривреде, 63(2), 649-663. DOI: 

10.5937/ekoPolj1602649R 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602649R, рад 

објављен након Одлуке Наставно-научног већа о предлогу за стицање 

звања виши научни сарадник 

16. 

а) 
M24 

Милојевић, И., Игњатијевић, С., Ђорђевић, Д. (2016) „Инвестициона 

анализа фактора економског раста Републике Србије“, Економика 

пољопривреде, 63(4), 1205-1218. DOI: 10.5937/ekoPolj1604205M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621604205M, рад 

објављен након Одлуке Наставно-научног већа о предлогу за стицање 

звања виши научни сарадник 

ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА (М30) 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (М31) 

17. M31 

Milanović N, Milojević I., Savić B. (2020) „Application of microsoft power bi 

program in maintaining budget liquidity“, Zbornik radova XI Internatinal 

scientific meeting „Sustainability of economic development“ Palić 15-

18.07.2020. godine, str. 175-183. ISBN 978-86-88535-21- 2  

http://www.cor.edu.rs/uploads/34233/documents/zbornik2.pdf  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

18. 

а) 
M33 

Ignjatijević, S., Milojević, I., Cvijanović, D., (2016) „Education as a Factor of 

Macroeconomic Development“, International Conference on Marketing and 

Business Development, June 30th - July 2nd 2016, Bucharest, Romania, 

ISSN: 2344- 5130Journal, 2, issue 1, p. 136-149.  

http://www.mbd.ase.ro/RePEc/aes/icmbdj/2016/ICMBD_V2_2016_42.pdf, 

рад објављен након Одлуке Наставно-научног већа о предлогу за 

стицање звања виши научни сарадник 

19. M33 

Vasiljević, Z., Pantić, N., Milojević, I. (2019) „Environmental taxes as a 

necessary sustainable development factor“, International conference 

„VILLAGE AND AGRICULTURE“ Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, 

Mediterranean agronomic institute of Bari, Italy, CIHEAM IAM., Institut za 

ekonomiku poljoprivrede, R. Srbija, editor in chief prof. Boro Krstić, Ph.D., 

ISBN 978-99976-751-2-5, str. 277-288 

https://www.ubn.rs.ba/sites/default/files/konferencije/Zbornik_II_Konferencij

e-Poljoprivreda_2019.pdf  

20. M33 

Cvijanovic, D., Petrovic, V., Cvijanovic, G., Milojevic, I., (2019) „The 

Importance of Budgetary Agriculture Financing“, XIII. INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2019., A. Lisec (ed.); 

Univerza v Mariboru, Slovenia Fakulteta za logistiko 6.11. 2019. Novo Mesto 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621801337M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621702551M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602649R
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621604205M
http://www.cor.edu.rs/uploads/34233/documents/zbornik2.pdf
http://www.mbd.ase.ro/RePEc/aes/icmbdj/2016/ICMBD_V2_2016_42.pdf
https://www.ubn.rs.ba/sites/default/files/konferencije/Zbornik_II_Konferencije-Poljoprivreda_2019.pdf
https://www.ubn.rs.ba/sites/default/files/konferencije/Zbornik_II_Konferencije-Poljoprivreda_2019.pdf
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Slovenia, CIP 005.51:63(082)(0.34.2); ISBN 978-961-286-317-3 (pdf); doi 

https://doi.org/10.18690/978-961-286-317-3; COBISS.SI-ID 97540865; pp. 3-

19.  http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/446    

21. 

а) 
M33 

Milojević, I., Krstić, D., Stanković, I., (2017) „Financial service in the defense 

system“, VII international scientific meeting, „REVIZIJA“, Palić 2017., 

Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, Republika Srbija, 

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Visoka 

škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Republika Srbija, Urednici 

Prof. dr Dragomir Đorđević, prof. dr Ivan Milojević, viši naučni saradnik, doc. 

dr Milan Mihajlović,  ISBN 978-86-88535-11- 3, стр. 195-219, 

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-radova-Palic.pdf, 

рад објављен након Одлуке Наставно-научног већа о предлогу за 

стицање звања виши научни сарадник 

22. M33 

Милојевић, И., Станојевић, М., Јовановић, Б. (2018) „Развој државне 

ревизије“ VI Међународна научна конференција, „Економски одрживи 

развој“; [организатор] Центар за економска и финансијска истраживања, 

Београд, Република Србија, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 

Босна и Херцеговина, Висока школа за менаџмент и економију, 

Крагујевац, Република Србија, Уредници Проф. др Драгомир Ђорђевић, 

проф. др Јанез Поточник, проф. др Роса Анџић,  ISBN 978-86-88535-10- 6, 

стр. 95-101, 

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-Arandjelovac-

2018-stampa.pdf  

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

23. M34 

Cvijanović, D., Milojević I., Mihajlović, M. (2018) „Application of the 

strategic balance method in analysis of the capital structure of enterprises“, 

16th European Rural Development Network Conference, CAP 2020+: 

experiences and ideas for future rural areas and development, Cluj-Napoca, 

Romania, September 2018, editors: Cristina Bianca Pocol, Paweł Chmieliński, 

Warzyniec Czubak, Printed by Institute of Agricultur and Food Economics – 

National Research Institute, Warsaw, Poland, European Rural Development 

Network (ERDN) 

https://drive.google.com/file/d/1N2n9NHfOMJCL1T_mHU7rKxRjPfE5aAQ

C/view 

МОНОГРАФИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (М40) 

Монографија националног значаја (M42) 

24. M42 

Милојевић, И., Цвијановић, Д., (2020) „Економска анализа финансирања 

агроекономске стабилности земаља Дунавске регије“, Врњачка Бања : 

Факултет за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу, 2020,  

ISBN - 978-86-89949-49-0, COBISS.SR-ID - 22464009.  UDK 

338.434(292.45/.46)/338.43.02(292.45/.46), 248 стр. : граф. прикази, табеле; 

25 cm, https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/22464009#full  https://www.hit-

vb.kg.ac.rs/index.php/nauka/izdavacka-delatnost/meni-monografije/2457-

ekonomska-analiza-finansiranja-agroekonomske-stabilnosti-dunavske-regije  

25. M42 

Милојевић, И. (2017) „Фискална консолидација рачуноводственог 

система буџета, Београд“: Центар за економска и финансијска 

истраживања; Бања Лука: Универзитет за пословне студије; Крагујевац: 

Висока школа за менаџмент и економију, 2017, ISBN - 978-86-88535-06-

9, COBISS.SR-ID – 254926092, стр. 175 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/317373703  

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/446
http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-radova-Palic.pdf
http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-Arandjelovac-2018-stampa.pdf
http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-Arandjelovac-2018-stampa.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N2n9NHfOMJCL1T_mHU7rKxRjPfE5aAQC/view
https://drive.google.com/file/d/1N2n9NHfOMJCL1T_mHU7rKxRjPfE5aAQC/view
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/22464009#full
https://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nauka/izdavacka-delatnost/meni-monografije/2457-ekonomska-analiza-finansiranja-agroekonomske-stabilnosti-dunavske-regije
https://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nauka/izdavacka-delatnost/meni-monografije/2457-ekonomska-analiza-finansiranja-agroekonomske-stabilnosti-dunavske-regije
https://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nauka/izdavacka-delatnost/meni-monografije/2457-ekonomska-analiza-finansiranja-agroekonomske-stabilnosti-dunavske-regije
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/317373703


 17 

Монографска библиографска публикација или монографска студија (М43) 

26. M43 

Милојевић И., Крстић С., Михајловић М. (2017) „Економски амбијент 

привредног развоја у Србији“, Центар за економска и финансијска 

истраживања; Београд,  Универзитет за пословне студије Бања Лука,  

Висока школа за менаџмент и економију Крагујевац,  2017. ISBN 978-86-

88535-07-6 (broš.), UDK 330.341(497.11), COBISS.SR-ID 317373959, 231 

стр.: илустр.; 24 cm 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/317373959#full  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/317373959?lang=SCR_CYR#full 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЧАСОПИСИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (М50) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 

27. M51 

Милојевић, И., Миљковић, М. (2021) „Рачуноводствени третман пореза 

на имовину код буџетских корисника“, КУЛТУРА ПОЛИСА Бр. 46, 

година XVIII, UDK 336.2, стр. 251-266 

 https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.4.01  

28. M51 

Милојевић, И., Миљковић, М., Пантић, Н., Росић, М. (2021) „Утицај 

фискалне политике на одрживи еколошки развој у условима економске 

кризе“, Ецологица : научно-стручни и информативни часопис. ISSN 

0354-3285. Vol. 28 (2021) No. 104, стр. 510-516 

https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.4  

M 51 (3/(1+0,2*(4-3) = 2,5) 

29. M51 

Милојевић, И., Михајловић, М. (2020) „Рачуноводствени третман 

државних давања и обелодањивање државне помоћи“, КУЛТУРА 

ПОЛИСА бр. 42, година XVII, UDK 336.1:338.23, стр. 619-630 

https://kpolisa.com/KP42/5-2MilojevicMihajlovic.pdf  

30. M51 

Милојевић, И., Михајловић, М., Пантић, Н. (2020) „Прикупљање и 

документовање ревизијских доказа“ Одитор, 6(2), 77-90. DOI: 

10.5937/Oditor2002077M https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-

401X2002077M  

31. M51 

Милојевић, И., Михајловић, М. (2019) „Примена метода оцене 

инвестиционих пројеката у јавном сектору“, Одитор, 5(1), 19-31. DOI: 

10.5937/Oditor1901019M https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-

401X1901019M  

32. M51 

Savić, B., Obradović, N., Milojević, I. (2019) „The key issues in the 

translation of the financial statements of multinational companies“, Facta 

Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 16, No 2, str. 183-

195, doi https://doi.org/10.22190/FUEO1902183S  

33. M51 

Милојевић, И., Михајловић, М., Савић, Б. (2019) „Рачуноводствени 

концепт система за подршку одлучивању код набавки за потребе заштите 

животне средине“ ECOLOGICA – бр – Vol.26, No 94 (2019), стр. 299-304,  

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2019/09/ECOLOGICA-Broj-

94-Sadrzaj.pdf     

34. M51 

Milojević, I., Mihajlović, M., Vladisavljević, V. (2018) „Methodological 

aspect of controlling corporate income tax“, Vojno delo, 70(1), 103-111. DOI: 

10.5937/vojdelo1801103M https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-

84261801103M  

35. M51 

Милојевић, И, Обрадовић, Б, Нешић, Б. (2018) „Набавка као предмет 

ревизије“,  Војно дело, 70(2), 351-359. DOI: 10.5937/vojdelo1802351M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261802351M  

36. M51 Милојевић, И., Михајловић, М., Вукша, С. (2018) „Новчани токови 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/317373959#full
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/317373959?lang=SCR_CYR#full
https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.4.01
https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.104.4
https://kpolisa.com/KP42/5-2MilojevicMihajlovic.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X2002077M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X2002077M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1901019M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1901019M
https://doi.org/10.22190/FUEO1902183S
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2019/09/ECOLOGICA-Broj-94-Sadrzaj.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2019/09/ECOLOGICA-Broj-94-Sadrzaj.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261801103M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261801103M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261802351M


 18 

привредног субјекта као предмет ревизије“, Војно дело, 70(3), 361-371. 

DOI: 10.5937/vojdelo1803361M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261803361M  

37. M51 

Милојевић, И., Анџић, С., Виларет, В. (2017) „Рачуноводствена анализа 

буџетског финансирања заштите животне средине у Републици Србији“  

ECOLOGICA-BROJ-87-2017, стр. 543,  http://www.ecologica.org.rs/wp-

content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf    

38. M51 

Милојевић И, Ћурчић М., Виларет В., (2017) „Финансијска анализа улоге 

буџета у финансирању пољопривреде“, Ecologica: научно-стручни и 

информативни часопис.  ISSN 0354-3285. – Год. 24, бр. 85 (2017), стр. 75-

80 http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-

ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf  

39. 

а) 
M51 

Milojević, I., Andžić, R., Ignjatijević, S. (2016) „Modelling of accounting 

information system for military medical institutions“, Vojno delo, 68(8), 151-

161. DOI: 10.5937/vojdelo1608151M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261608151M, рад 

објављен након Одлуке Наставно-научног већа о предлогу за стицање 

звања виши научни сарадник 

40. 

а) 
M51 

Милојевић, И. (2016) „Рачуноводствена анализа издатака за буџетско 

финансирање културе у Републици Србији“. Култура, (151), 318-325. 

DOI: 10.5937/kultura1651318M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0023-51641651318M, рад 

објављен након Одлуке Наставно-научног већа о предлогу за стицање 

звања виши научни сарадник 

41. 

а) 
M51 

Милојевић, И, Коларски, И., Симеуновић, Т. (2016) „Економски аспекти 

опорезивање угљен-диоксида“, ECOLOGICA-бр.82,2016, стр.234-238, 

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-

82-2016.pdf, рад објављен након Одлуке Наставно-научног већа о 

предлогу за стицање звања виши научни сарадник 

42. 

а) 
M51 

Милојевић, И., Дивац, Г. (2016) „Економско-правни аспекти ревизије 

капитала акционарског друштва у функцији заштите животне средине“,  

ECOLOGICA-бр.84.,016, стр. 746-751  

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-

84-2016.pdf, рад објављен након Одлуке Наставно-научног већа о 

предлогу за стицање звања виши научни сарадник 

Рад у истакнутом националном часопису (М52) 

43. M52 

Милојевић, И., Милановић, Н., Миљковић, М., (2021) „Менаџмент 

процеса ревизије набавки“, Техника, 76(2), 228-235. DOI: 

10.5937/tehnika2102228M https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-

21762102228M  

44. M52 

Савић, Б., Милојевић, И. (2019) „Изазови и домети ревизије прихода“, 

Војно дело, 71(7), 394-403. DOI: 10.5937/vojdelo1907394S  

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261907394S  

45. M52 

Милојевић, И., Михајловић, М., Пантић, Н. (2019) “Макроекономске 

политике еврозоне“, Економски изазови, 8(16), 21-27. DOI: 

10.5937/EkoIzazov1916021M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88211916021M  

46. M52 

Игњатијевић, С., Михајловић, М., Милојевић, И. (2019) „Модели 

квантитативне анализе еластичности“, Економија: теорија и пракса, 

12(1), 28-40. DOI: 10.5937/etp1901028I 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261803361M
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261608151M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0023-51641651318M
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-84-2016.pdf
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/SADRZAJ-BROJ-84-2016.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21762102228M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21762102228M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261907394S
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88211916021M
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https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581901028I  

47. M52 

Ђурковић, В., Милојевић, И., Јовићевић, П. (2019) „Примена матричног 

рачуна у економским функцијама“, Војно дело, 71(6), 356-370. DOI: 

10.5937/vojdelo1906356D https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-

84261906356Q  

48. M52 

Милојевић, И., Михајловић, М., Милановић, Н. (2019) „Систем 

обрачунског рачуноводства и корупција у јавном сектору“, Војно дело, 

71(6), 311-318. DOI: 10.5937/vojdelo1906311M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261906311M  

49. M52 

Милојевић, И., Марјановић, Н., Бојић, М. (2019) „Утицај ризика на 

формирање вредности предузећа“, Војно дело,  71(4), 271-288. DOI: 

10.5937/vojdelo1904271M https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-

84261904271M  

50. M52 

Милојевић, И., Милановић, Н., Михајловић, М. (2019) „Значај економске 

развијености државе за увођење обрачунске рачуноводствене основице у 

јавном сектору“, Војно дело,  71(3), 228-233. DOI: 

10.5937/vojdelo1903228M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261903228M  

Рад у националном часопису (М53) 

51. M53 

Пантић, Н., Милојевић, И. (2019) „Инвестиције и запосленост у туризму 

у Републици Србији“, Менаџмент у хотелијерству и туризму,  7(1), 95-

104. DOI: 10.5937/menhottur1901095P 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2620-02791901095P  

52. M53 

Cvijanović, D., Milojević, I., Mihajlović, M., (2019) „Management Decision 

Support System in Procurement of Agroindustry Complex“, ECONOMICS – 

Innovative and Economic Research, Vol. 7,  No. 1, pp. 111-118, 

doi:10.2478/eoik-2019-0008 

https://www.economicsrs.com/index.php/eier/article/view/47  

53. M53 

Милојевић, И. (2018) „Примена Булове алгебре у решавању радно-

правног статуса пензионисаних универзитетских наставника“, Одитор, 

4(3), 62-70. DOI: 10.5937/Oditor1803062M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1803062M  

Рад у домаћем научном часопису који се први пут категоризује (М54) 

54. M54 

Милојевић, И. (2017) „Рачуноводствени информациони систем и 

информације у систему одбране“, Одитор, 3(2), 54-66. DOI: 

10.5937/Oditor1702054M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1702054M  

ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (М60) 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61) 

55. M61 

Анџић Р., Милојевић И., Владисављевић В. (2020). „Примена 

квалитативно-квантитативних метода у ревизији сврсисходности 

пословања“, 7. Међунаородна научна конференција „Транзиција у 21. 

Веку“, Крагујевац 05-07.11.2020. године, стр. 60-69, ISBN 978-86-81910-

00-9 

http://www.ipn.org.rs/uploads/35271/documents/Zbornik_sadrzaj.pdf  

 

НАПОМЕНА: Радови код којих поред редних бројева постоји и слово „а“, у поглављу 

Г. „Радови од добијања звања виши научни сарадник“ посебно су наведени и у 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581901028I
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261906356Q
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261906356Q
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261906311M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261904271M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261904271M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261903228M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2620-02791901095P
https://www.economicsrs.com/index.php/eier/article/view/47
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1803062M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1702054M
http://www.ipn.org.rs/uploads/35271/documents/Zbornik_sadrzaj.pdf
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поглављу са образложњем В. Радови који су публиковани после Одлуке научно-

наставног већа о предлогу за стицање претходног научног звања кандидата, 

односно који нису ушли у списак радова за избор у претходно научно звање. 

 

Према мишљењу кандидата, 5 његових најзначајнијих радова/доприноса у току 

досадашње каријере су: 

 

Р.б. Резултат Наслов 

4. M23 

Milojević, I., Krstić, S., Ćurčić, M., (2021) „Optimisation of accounting 

model of inventory management in the textile industry“, Industria Textila, 

vol. 72, no. 2, pp 198-202, DOI: 10.35530/IT.072.02.1769 

http://revistaindustriatextila.ro/images/2021/2/11%20IVAN%20MILOJEV

IC%20Industria%20Textila%202_2021.pdf 

5. M23 

Milojević, I., Ćurčić, M., Jovanović, V. (2020) „The Role of 

Macroeconomic Policy in the Economic Development of European 

Countries in Transition“, European Review 1-9, DOI 

10.1017/S1062798720001027, pp. 819 – 827  

https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-

of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-

countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684 

6. M23 

Ignjatijevic, S., Milojevic, I., Andzic, R., (2018) „Economic analysis of 

exporting Serbian honey“, International Food and Agribusiness 

Management Review, (2018), vol. 21 br. 7, str. 929-944, 

https://doi.org/10.22434/IFAMR2017.0050  

 https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2017.0050  

16. M24 

Милојевић, И., Игњатијевић, С., Ђорђевић, Д. (2016) „Инвестициона 

анализа фактора економског раста Републике Србије“, Економика 

пољопривреде, 63(4), 1205-1218. DOI: 10.5937/ekoPolj1604205M 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621604205M 

27. M51 

Милојевић, И., Миљковић, М. (2021) „Рачуноводствени третман 

пореза на имовину код буџетских корисника“, КУЛТУРА ПОЛИСА 

Бр. 46, година XVIII, UDK 336.2, стр. 251-266 

 https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.4.01 

 

2.2. Утицајност објављених радова кандидата - цитираност:
1
 

 

1. Милојевић, И., Мајсторовић, А. (2006) Државна ревизија у Србији: стање и 

перспективе, Ревизор бр. 33/2006, стр. 13-25, ISSN 1450-7005, COBISS.SR-ID 

165878796; https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-70050633013M укупно 4 

цитата у радовима: 

– Бердовић, М., (2008) "Статус контрола у јавном предузећу", Ревизор, 2008, вол. 

11, бр. 42, стр. 31-43, ISSN 1450-7005, UDC 657.6:334.724, 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-70050842031B M52 

– Дабић, Л., Зекић, М., Савић, Б. (2019) Државна ревизорска институција у праву 

Републике Србије. Војно дело, 71(6), 298-310. 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261906298D M52 

                                                
1 Цитираност из базе Google scholar  

http://revistaindustriatextila.ro/images/2021/2/11%20IVAN%20MILOJEVIC%20Industria%20Textila%202_2021.pdf
http://revistaindustriatextila.ro/images/2021/2/11%20IVAN%20MILOJEVIC%20Industria%20Textila%202_2021.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/abs/role-of-macroeconomic-policy-in-the-economic-development-of-european-countries-in-transition/88F6F4DBD4D1C61E27486D74DF784684
https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2017.0050
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621604205M
https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.4.01
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-70050633013M
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-70050842031B
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261906298D
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– Дабић, Л., Јовићевић, П. (2019) Од Контролно-рачунске комисије до државне 

ревизорске институције у праву Републике Србије. Војно дело, 71(4), 233-260. 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261904233D M52 

– Дабић, Л., Јовићевић, П. (2019) Главна контрола у праву Србије у периоду до 

завршетка другог светског рата. Војно дело, 71(3), 303-325. 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261903303D M52 

 

2. Надовеза, Б., Мајсторовић, А., Милојевић, И. (2006) Рачуноводство и управљање 

трошковима, Младост биро, Београд, https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/513344674#full 

укупно 4 цитата у радовима: 

1. Јањетовић, Р., Миојевић, И. (2016) "Менаџерска анализа трошкова пословних 

субјеката." АКЦИОНАРСТВО  31. 

http://www.ipn.org.rs/uploads/35271/documents/akcionarstvo_1_2016.pdf#page=31 

M54 

2. Бернардо, А. (2016) "Развој рачуноводства." Одитор 2.3 39-48. 

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1603039A M54 

3. Селениц, М., Бозиц, Д. (2010) "Интерне Контроле Привредног Друштва." 

ОДИТОР 30. https://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2010&section=9 M54 

4. Имамовић, Н. (2013). Увођење финансијског менаџмента трошкова у војсци. 
Војно дело, 65(4), 243-256. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-

84261304243I M51 

 

3. Вукша, С., Милојевић, И. (2007). Анализа биланса. Факултет за менаџмент БК, 

Београд. ISBN 978-86-82791-34-8, CIP 336, COBIS.SR-ID 143931660, 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/143931660#full укупно 7 цитата којих су неки у 

радовима: 

1. Бакиц, С. (2019) Capital market in Serbia. Одитор, 53. https://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2019&section=25 M51 

2. Хоџић, Н., Греговић. Н. (2014). Рацио показатељи финансијског положаја 
предузећа. Економски изазови, 3.6, 92-105. https://www.ceeol.com/search/article-

detail?id=12260 M53 

3. Терзић, М. (2014) Финансијски положај предузећа на несавршеном тржишту, 

Часопис за менаџмент, право и финансије https://oditor.rs/wp-

content/uploads/2021/03/E_Sadrzaj_casopisa_0814.pdf#page=4 M54  

4. Хоџић, Н., Греговић, Н. (2013) Analysis of income statement and its relevance to 
effective management of a company. Економски изазови, 2.4, 97-111. 

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88211304097H M53 

5. Станковић, Р., Даут, К., Росић, М. (2018) The role of financial markets in a 

contemporary environment. Одитор, 82. https://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2018&section=44 M53 

6. Хоџић, Н., Греговић, Н. (2015) Business financial performance indicators. 

Економски изазови. 4.7, 72-85. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-

88211507072H M53 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261904233D
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261903303D
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/513344674#full
http://www.ipn.org.rs/uploads/35271/documents/akcionarstvo_1_2016.pdf#page=31
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-401X1603039A
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2010&section=9
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2010&section=9
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261304243I
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261304243I
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/143931660#full
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2019&section=25
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2019&section=25
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=12260
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=12260
https://oditor.rs/wp-content/uploads/2021/03/E_Sadrzaj_casopisa_0814.pdf#page=4
https://oditor.rs/wp-content/uploads/2021/03/E_Sadrzaj_casopisa_0814.pdf#page=4
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88211304097H
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2018&section=44
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2018&section=44
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88211507072H
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88211507072H
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7. Греговић, Н. (2017) Основе анализе финансијских извјештаја банака, Business 

Consultant/Пословни Консултант, 9.63 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authty

pe=crawler&jrnl=19865538&AN=122704543&h=SgTbMioqT62GTkiccYfPqn2Tuvyv

pELoEVrdOsounBzj10sv45zXXcnfhg1fobuyg05%2FoqGm35v4Z%2F7qCcj%2FCw

%3D%3D&crl=c M53 

 

4. Јовићевић, П., Тепавац, Р., Милојевић, И. (2008) Структурно и динамичко 

обухватање буџетских расхода за финансирање одбране у европским чланцима 

северноатлантског савеза, Војно дело, 60(1), стр. 197-209 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84260801197J укупно 1 цитат у раду: 

1. Тотић, И. (2010). НАТО – парадигма интеграција и гарант мира и безбедности 

(Aspera beLLa sILent: reDIIt bona gratIa paCIs; O sI parta foret seMper In orbe 

qVIes!), Страни прани живот, (3), 103-135. 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0039-21381003103T M52 

 

5. Мајсторовић, А., Милојевић, И. (2009) Рачуноводство, Нови Сад: Привредна 

академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/234375687#full укупно 1 цитат у раду: 

1. Кикановић, Р., Милошевић, С. (2012). Утицај финансијске кризе на реформу 

рачуноводства са посебним освртом на стање у Републици Србији. Школа 

бизниса, (1), 113-127. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1451-

65511201113K M53 

 

6. Милојевић, И., Пејић, Д. (2010) Књиговодство и његов развојни пут. Одитор, 1 (1), 

10-16, 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/oditor2010&div=6&id=&pag

e= укупно 5 цитата у радовима: 

1. Прентовић, Р., Живковић, Б., Цвијановић, Д. (2016) Hunting tourism in the 

function of rural development of homolje. Economics of Agriculture, 1/2016- 

ea.bg.ac.rs https://cyberleninka.ru/article/n/hunting-tourism-in-the-function-of-

rural-development-of-homolje M24 

2. Капуто, Ј., Станојевић, С. (2017) Ревизија расхода у предузећу. Одитор, 3(3), 

51-60. https://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2017&section=34 M53 

3. Зорић, М., Јовановић, В. (2018) Правно историјска димензија друштвених 

наука. Одитор–часопис за Менаџмент, финансије и право, 4.3, 128-136. 

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/ODITOR-32018-

casopis.pdf#page=128 M53 

4. Прентовић, Р., Живковић, Б., Цвијановић, Д. (2016) Ловни туризам у 

функцији руралног развоја Хомоља. Економика пољопривреде, 63.1, 71-87. 
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7. Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) -13 

8. Монографија националног значаја (М42) – 3 

9. Врхунски часопис националног значаја (М51) -19 

10. Истакнути национални часопис (М52) – 13 

11. Национални часопис (М53) – 57 

12. Домаћи новопокренути научни часопис (М54) -12 

13. Одбрањена докторска дисертација (71) -5 
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III ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 
 

Др Иван Милојевић се више од 20 година бави научноистраживачким радом. За то 

време објавио је научне, стручне и прегледне радове (укључујући и магистарски рад и 

докторску дисертацију): 

 

А. до добијања звања научни сарадник 14 

Б. од добијања звања научни сарадник до   предаје 

документације за избор у звање виши научни сарадник 

 

45 

В. после предаје документације за избор у звање виши 

научни сарадник и после избора у звање  виши научни 

сарадник  

 

 

55 

    УКУПНО 114 

 

 

3.1.Збирни резултати – бодовање научне компетентности 

 

Категорија За звање 

научни 

сарадник 

За звање виши 

научни 

сарадник 

За звање 

научни 

саветник 

УКУПНО 

М12 0 1 0 1 

М13 0 1 1 2 

М14 0 3 2 5 

М23 0 3 4 7 

М24 1 6 9 16 

М31 0 0 1 1 

М33 0 10 5 15 

М34 0 0 1 1 

М42 0 1 2 3 

М43 0 0 1 1 

М51 0 8 16 24 

М52 7 2 8 17 

М53 2 5 3 10 

М54 0 0 1 1 

М61 0 0 1 1 

М63 4 5 0 9 

УКУПНО 14 45 55 ∑ 114 

 

3.2. Значај појединих радова и допринос кандидата у њима 

 

У извештајном периоду, према мишљењу Комисије, највећи допринос представљају 

резултати дугогодишњег истраживања који се могу приказати на следећи начин: 

 

1. Прву групу радова чине радови који се односе на област макроекономије. То су 
првенство радови категорије М10 (1-М13), М20 (5-М23, 6-М23, 7-М23), М30 

(18-М33, 19-М33), М40 (26-М43), М50 (28-М51, 42-М51, 45-М52, 46-М52, 47-

М52, 49-М52, 51-М52, 53-М52). У овој групи радова разматрају се 
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макроекономске перформансе и карактеристике различитих сектора, као и 

њихови утицаји на привреду економије у целини. 

 

1-M13. У раду су анализиране перформансе четрнаест земаља Дунавског 

региона по главним макроекономским параметрима (БДП, инфлација, 

незапосленост и удео јавног дуга, спољни дуг, дефицит текућег рачуна, извоз и 

увоз у БДП-у). У случају Републике Србије, аутори процењују степен 

специјализације и компаративне предности у извозу пољопривредних производа 

и анализирају обим и спољнотрговински биланс између Србије и ЕУи CEFTA. 

 

5-M23. Аутори у раду, са посебним освртом на Републику Србију, 

испитиују макроекономске перформансе спољног макроекономског сектора и 

њихов утицај на економски напредак земаља у развоју. Циљ им је да докажу да 

су економски развој и раст спољног макроекономског сектора у корелацији. 

 

6-M23. Предмет истраживања овог рада је анализа компаративне 

предности Србије у извозу меда и специјализација у међународној трговини са 

ЕУ. У истраживању се пошло од индикатора тражње и нивоа спољнотрговинске 

размене у ЕУ. Приказани су квантитативни показатељи извоза меда Србије на 

европско тржиште како би се потврдио потенцијал и доминантно присуство 

Србије на њему. 

 

7-M23. У циљу опоравка села, рад се бави истраживањем ознаке 

географског порекла као средства валоризације привредног пословања, што се 

пак може искористити као шанса за опоравак села. 

 

18-M33. У раду се истражује тј. анализира улогу коју држава, привреда и 

образовни субјекти имају у развоју економије засноване на знању, са циљем да 

се сагледају разлике у мишљењима људи запослених у привреди, запослених у 

образовним установама и ученика, односно студената. Резултати истраживања 

указују на чињеницу да су учесници анкете мишљења да дотична држава не 

улаже довољно средстава у промоцију образовања, као и чињеницу да је 

неефикасна у борби против исељавања свог младог становништва у 

иностранство. Утврђено је и да привредни субјекти не подстичу образовање 

својих запослених. 

 

19-M33. Рад указује на неопходност усавршавања еколошког пореског 

система са освртом на историју његове имплементације, али и на тренутно стање 

у наплати еколошких пореза и са њима повезаним еколошким приходима у 

земљама чланицама ЕУ. 

 

26-M43. У овој монографској студији анализиран је економски амбијент 

услова пословања у Републици Србији и његов утицај на могућности 

привредног развоја у Србији, а све са циљем утврђивања који део привреде је 

највише погођен тренутним амбијентом и у ком смеру би требало да се крећу 

промене. 

 

28-M51. Научни допринос овог рада јесте довођење у везу одрживог 

еколошког развоја у условима економских криза и утицаја фискалне политике. У 

раду се разматрају услови стварања економских криза, узроци који доводе до 
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њиховог настанка и ефекти криза на економију, како домаће привреде тако и на 

глобалном нивоу, при чему се врши класификација на врсте и облике фискалне 

политике које државе у економским кризама могу водити. Спровођењем 

адекватних мера, интервенцијом државе, може се заштити домаћа привреда и 

омогућити бржи процес опоравка. У раду је дато научно објашњење могућности 

супростављања економској кризи услед незанемаривања одрживог еколошког 

развоја. 

 

42-M51. Рад се бави истраживањем и интеграцијом три сферее у једну. 

Анализира се економско-правни аспекти ревизије капитала акционарског 

друштва и интензитет и величина њеног утицаја у функцији заштите животне 

средине. 

 

45-M52. У раду се фокус даје модерној историји земаља тржишне 

економије и истиче да је један од важних извора претеране монетарне експанзије 

(са инфлаторним ефектима) била потреба држава да финансирају своју 

потрошњу, позајмљујући новчана средства. Утврђено је да фискално оптерећење 

доводи до рецесије и снажног инфлаторног притиска. Тада долази до појаве 

рецесије и прикривене високе инфлације. Политика меког буџетског ограничења 

је проинфлаторна и проциклички усмерена. Фискална политика са таквим 

буџетом делује аутономно рецесивно. Фискално прилагођавање је при томе 

основна претпоставка стабилизације и структурног прилагођавања. 

 

46-M52. У овом раду су описани модели ценовне еластичности применом 

квантитативних показатеља. Посматрањем зависности између еластичности 

тражње неке робе и укупних издатака потрошача те робе, што се може 

поистоветити са укупним приходима произвођача који сам ту робу износи на 

тржиште, еластичност је изражена у функционалном облику. 

 

47-M52- У раду је приказана могућност и неопходност коришћења 

матричног рачуна ради лакшег и прегледнијег решавања економских проблема у 

матричном облику. Дата је поставка матрица, преглед инпут-оутпут релације и 

матрице технологије. На практичном примеру приказана је његова делотворна 

примена. 

 

49-M52. Анализа готовинских токова, као и допринос стохастичке 

компоненте ризика вредности предузећа, предмет су истраживања у овом раду, а 

његова сврха је упозорење да примена правила нето садашње вредности не 

значи да је посао менаџмента завршен у моменту доношења одлуке о избору 

улагања. У раду је тежиште на моделима смањења ризика при доношењу 

менаџерских одлука, као и на услове статистичко-финансијских метода које 

доприносе релевантном креирању адекватне вредности предузећа. 

 

51-M52. Научни допринос овог рада је компаративна анализа Србије са 

земљама у региону Западног Балкана и са неколико других европских земаља 

(Немачка, Француска, Италија, Аустрија и Холандија) у погледу нивоа 

капиталних инвестиција и запослености у туризму као основе за успостављање 

бољњ тржишне позиције. 
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53-M52. Радно-правни статус наставника у високошколском систему 

представља вишедимензионални проблем. Иако се често правни систем удаљава 

од математике у овом случају применом Булове алгебре представљен је основ за 

разрешење проблема у вези статуса наставника, односно препреке за 

ангажовањем наставника који су пензионисани. 

 

2. Другу групу радова чине радови из уже економске области који у фокусу имају 
проблематику рачуноводства. То су првенство радови категорије М20 (4-М23, 

10-М24, 14-М24), М50 (29-М51, 31-М51, 34-М51, 37-М51, 39-М51, 40-М51, 49-

М52, 50-М52, 54-М54). У радовима се посебан осврт даје на међународне 

рачуноводствене стандарде и њиховој имплементацији у рачуноводству. 

Посматра се још и рачуноводствени третман не само давања приватног односног 

реалног сектора већ и третман давања државе. Група радова анализира 

рачуноводствени информациони систем и могућност успостављање истог , како у 

државној управи, тако и у приватном сектору. 

 

4-M23. У овом раду аутори су дали допринос у приказивању могућности 

примене модела рачуноводственог система управљања залихама у процесу 

оптимизације трошкова у текстилној индустрији услед услова за континуираним 

снебедевањем процеса производње. 

 

10-M24. У овом раду је приказан значај креирања информација од стране 

рачуноводства трошкова који излазе изван оквира традиционално схваћених 

трошкова пословања. Ово из разлога како би се квантитативно обухватили и 

монетарно исказали еколошки аспекти пословања, који у савременом пословном 

амбијенту имају изузетан значај за потребе обухватања, анализе, управљања и 

унапређења свеукупних перформанси ентитета. За наведене потребе у раду се 

разматра "true cost accounting"  и указује на специфичности примене наведеног 

концепта у ентитетима у агробизнису. 

 

14-M24. На основу сазнања да су одговарајуће математичко-статистичке 

методе једина поуздана средства за одређивање стопе поузданости 

рачуноводственог информационог система, у раду је приказана употреба метода 

базираних на стохастичким процесима Марковљевог типа да се реше проблеми 

формирања стопе ризика у области поузданости рачуноводственог система. 

 

27-M51. Аутори су приказали могућност примене међународних 

рачуновоствених стандарда код корисника буџета који своје пословне 

евиденције воде по принципу двојног књиговодства у домену пореза на 

имовину. Специфичности које се огледају у подношењу пореске пријаве, 

обухват трансакција све до самог евидентирања, представља допринос овог рада 

у коме су аутори укључили део микроекономске материје у домен јавних 

финансија. 

 

29-M51. У овом раду је обрађен рачуноводствени третман државних 

давања у складу са међународним стандардима у финансијском извештавању, 

који представљају нужност у приказивању пословних информација. Предочено 

је и да нужност произилази из глобалних тенденција и обављања активности 

пословних субјеката и ван националних привреда. 
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31-M51. Научни допринос овог рада је детекција кључних изазова са 

којима се мултинационалне компаније суочавају приликом превођења девизних 

трансакција и финансијских извештаја пословања у иностранству за потребе 

састављања консолидованих финансијских извештаја. 

 

34-M51. У овом раду аутори су систематизовали методе које се користе у 

утврђиивању корпоративних пореских облика и начела којих би се требало 

придржавати како се не би нарушио оквир који устпостављају међународни 

рачуноводствени стандарди. 

 

37-M51. Научни допринос овог рада јесте утврђивање могућности 

финансирања заштите животне средине из финансијске институције каква је 

буџет као и перспектива у односу на ефективност оваквог начина финансирања. 

39-M51. У раду је показано да основу рачуноводствено-информационог 

система чине три подсистема, а то су финансијско рачуноводство, управљачко 

рачуноводство и рачуноводство трошкова. Условљавајући обраду података у 

рачуноводственом процесу, придржавајући се рачуноводствених принципа, пре 

свега принципа реализације, утврђено је да овај систем подржава информације 

које су објективизоване у виду рачуноводствених докумената, тако да се могу 

обрађивати и давати корисницима у војномедицинске установе. 

 

40-M51. Рад се бави истраживањем успостављања система праћења 

извршења издатака намењених финансирању културе као делу извршних 

послова власти што представља један од основа подршке њеном развоју у 

Републици Србији. Неадекватност тренутног рачуноводственог система 

условљен је процедурама и законским ограничењима који усложњавају и 

недовољно стимулишу развој сектора културе. Фокусирајући се на буџет као 

основну финансијску институцију у раду је приказан степен могућности 

задовољења потреба културе. 

 

44-M52. Научни допринос овог рада се огледа у доказивању узрочности 

корупције и коришћења рачуноводствене основице код корисника буџетских 

средстава. Аутори су у раду показали да прелазак на обрачунску 

рачуноводствену основицу не представља нужност смањена корупције на нивоу 

читавог друштва. 

 

50-M52. Овај рад је усмерен на анализу односа између економског развоја 

државе и имплементације рачуноводствених инструмената који подржавају 

обрачунску основу, посебно узимајући у обзир прилагођавање постојећих 

рачуноводствених система потребама обрачунског рачуноводственог модела 

услед економског развоја. 

 

54-M54. У раду је анализиран рачуноводствени информациони систем и 

могућност успостављања једног таквог система у државној управи. Утврђено је 

да то изискује ресурсе који би били у савременим условима економског развоја 

имплементирани путем одређеног know-how.  

 

3. Трећу групу радова чине радови који се односе на домен финансија. То су 
првенство радови категорије М20 (15-М24, 16-М24), М30 (20-М33, 22-М33), 

М40 (24-М42), М50 (31-М51, 34-М51) и М60 (54-М63). У овој групи спадају 
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радови који се баве условљеношћу инвестиција како домаћих тако и страних на 

економски раст и развој привреде. Део радова се фокусира на финансијским 

основама појединих делова привреде. 

 

15-M24. Предмет истраживања у овом раду је емпиријска анализа утицаја 

страних директних инвестиција (FDI) на економски раст са циљем одређивања 

фактора који доприносе превазилажењу уочених проблема. Резултати 

истраживања упућују на реалистичан курс, увоз и извоз, као и то да су јавни 

расходи значајни за предвиђање кретања економског раста и имају значајан 

позитиван утицај на кретање FDI. 

 

16-M24. У раду је извршена емпиријска анализа фактора који утичу на 

економски раст, док је главни циљ предлагање адекватних начина за 

превазилажење проблема. У раду су анализирани утицај буџетског дефицита, 

личне потрошње, инфлације, реалног курса, спољно-трговинског биланса и 

страних директних инвестиција (СДИ) на економски раст. 

 

20-M33. Имајући у виду процесе реформи система одбране који су у току 

и потребу за знањем неопходним за разумевање идеја које треба разрадити и 

применити у пракси, како би се сложена решења поједноставила до границе која 

ће олакшати и убрзати рад, а неће смањити квалитет, неопходно је познавати 

функционално-организациона решења финансијске функције. 

 

23-M33. У раду је приказано да метод стратешке равнотеже даје 

могућност дијагностиковања проблема у структури капитала предузећа. 

Коришћењем билансне равнотеже дијагностикује се евентуално постојање 

проблема у одржању производне супстанце предузећа. 

 

24-M42. Монографија се бави анализом финансирања агроекономске 

стабилности земаља Дунавске регије, имајући у виду све посебности у 

економском смислу истих. У монографији аутори превасходно полазе од 

претпоставке да се финансијска стабилност може успоставити на ширем региону 

код земаља са сличним финансијским амбијентом. 

  

31-M51. Рад се бави анализом правилног одабира капиталних 

инвестиција и указује да је то полазна основа даљих активности сваког 

корисника буџетских средстава, која треба да позитивно утиче на економски 

раст и развој, као и на задовољавање општих и заједничких потреба друштва. 

 

38-M51. У раду је финансијском анализом доказана ваза између буџета 

као највише финансијске институције у процесу финансирања пољопривреде 

као привредне делатности, и издвајањима која су нужна као подстицај за већи 

развој пољопривреде. 

 

54-M63. У раду је анализирана примена стратегијског биланса за 

формирање скале релативног значаја код анализе капиталне структуре. 

 

4. Четврту групу радова чине радови који се односе на предмет ревизије. То су 
првенство радови категорије М10 (2-М14), М30 (21-М33), М50 (30-М51, 35-М51, 

36-М51, 43-М52, 40-М52) и М60 (51-М61). Део радова акценат даје понашању 
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корисника ревизијских извештаја, субјектима у прецесу ревизије као и инпутима 

из тог процеса. У другом делу радова су на систематичан начин приказани 

основни појмови ревизије, циљева и предмет исте, њени чиниоци и сл. 

 

2-M14. У ради је приказано да савремени апликативни софтвер и 

међународно признати стандарди доприносе посебном напретку и олакшавају 

повезивање и сарадњу. Аутоматизовани процеси обраде постају незаменљиви, 

али због своје сложености и релативно новијег датума увођења, они чине 

непознато за већину људи који су ван тог подручја интересовања. Стога постаје 

мета злоупотребе и манипулације како унутар тако и ван организације. У раду су 

аутори приказали могућности примене савремених апликативних решења услед 

њихове незаустављивости у имплементацији и проширењу. 

 

22-M33. У раду је приказан развој ревизије кроз периоде до оне какву 

данас познајемо. Аутори су систематично приказали како је ревизија мењала 

своје облике услед промене државног уређења и како се развијала услед 

доношења одговарајућих стандарда, а све са циљем да се данас сматра 

саставним делом функционисања модерне организације како на мирко тако и на 

макро нивоу. 

 

30-M51. Да би извештаји ревизора били адекватни, комуникација 

ревизора са субјектима ревизије, односно њеним представницима мора бити 

адекватна. Аутори су приказали у раду  начине комуникације и прикупљања 

података као и значај поузданости доказа које ревизори прикупљају која зависи 

од начина прикупљања података. Саама примена разних метода тестирања 

интерне контроле зависи од услова њихове примене. 

 

35-M51. У раду су аутори у контексту целокупног пословања дали осврт 

на ревизију набавки као дела који се односи на прибављање добара, радова или 

услуга за потребе пословања услед стварања расхода за зараде и обавезе према 

добављачима, што ревизију набавки ставља на високо место као веома значајну 

економску категорију. Суштина целокупног процеса ревизије набавки је да се 

власници упознају са постојећим оправданошћу промене пословне структуре. 

 

36-M51. У раду се указује да корисници финансијских извештаја очекују 

информације, на основу којих ће адекватно проценити могућности предузећа у 

погледу коришћења новца и новчаних еквивалената. Ревизија новчаних токова 

подразумева спровођење научно верификоване методологије испитивања 

Извештаја о новчаним токовима предузећа са циљем да се о њему изрази 

ревизорско мишљење у ревизорском извештају. Те информације првенствено 

треба да пружа Извештај о новчаним токовима, као један од основних 

финансијских извештаја. 

 

43-M52. У раду је приказан начин на који се одвија процес ревизије 

набавки у одређеном правном ентитету.  То је постигнуто кроз јасну менаџерску 

оријентацију процеса ревизије, где се организација ставља у први план тако да 

се приказује кроз сегрегацију и идентификовање ризика у процесу набавке и 

доласка до дефинисања непходних критеријума који се морају испунити у 

процесу контроле поступака набавки, а све у циљу идентификовања што мањих 

грешака у ревизији финансијских извештаја превног ентиттета. 
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44-M52. У раду је на дескриптиван и нормативан начин дат приказ 

кључних изазова са којима се ревизор суочава приликом спровођења ревизије 

прихода, као и специфичне процедуре које се том приликом спроводе. 

 

54-M61. У раду је статистичким и математичким методама и то применом 

квалитативно-квантитативних метода покушано да се докаже да ли у ревизији 

постоји њихова сврсисходност и да ли се њима може утврђивати веродостојност 

података. 

 

5. Пету групу радова чине радови који се односе на предмет јавних финансија и 
буџета. То су првенство радови категорије М20 (13-М24), М30 (17-М31, 20-

М33), М40 (25-М42) и М50 (41-М51). Сви радови се базирају на истраживању 

буџета као највише финансијске институције у држави. Истражује се могућност 

финансирања делова привреде буџетом и начином прикупљана средстава у 

приходној страни буџета. Поједини радови објашњавају значајност правилне 

контроле утрошених средстава буџета. 

 

13-M24. У раду је приказано да је извршење буџета, као основног 

инструмента државног финансирања, донедавно било праћено искључиво 

постојећим системом државних контрола. Увођењем јединственог буџетског 

система и применом међународних стандарда из области ревизије уведена је 

државна ревизорска институтција као основа за квалитетније трошење буџета 

какву је познају и модерне државе света. 

 

17-M31. У раду је приказана могућност примене апликативног power 

софтвера у циљу квалитетнијег вођења финансија, а тиме и давања могућности 

за перманентно одржавање ликвидности финанисјских институција. 

 

20-M33. Рад је приказао однос између важности финансирања 

пољопривреде средствима буџета на макро нивоу, услед све веће потребе за 

одрживом пољопривредом и константним растом јавних расхода, извршена је 

анализа стања и перспективе развоја на овом пољу. 

 

25-M42. У овој монографији аутор приказује услове и начин 

консолидације рачуноводственог система буџета, дајући превасходно акценат на 

фискалној федерализаицији и различитости консолидовања у односу на 

привреду. У монографији аутор приказује дијалог са два наша светски призната 

стручњака из облсти консолидовања проф. др Кате Шкарић Јовановић и јавних 

финансија проф. др Божидара Раичевића. 

 

33-M51 У раду је дат приказ могућности коришћења TOPSIS и 

DEMATEL модела приликом одабира понуђача код набавки за потребе заштите 

животне средине. У раду је приказана могућност коришћења апликативног 

софтвера чиме би се скратило време доношења одлуке уз смањене могућности 

настанка грешака. 

 

41-M51. У раду је обрађена проблематика како економским механизмима 

успоставити равнотежу у емисији угљен-диоксида, што се превасходно 

фокусира на јавне приходе и на економске аспекте опорезивања угљен-
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диоксида, у смислу смањења емисије истог, а паралелно увећањем приходне 

стране буџета. 

 

6. Шесту групу радова чине радови који се односе на економске појаве у систему 

пољопривреде. То су првенство радови категорије М10 (3-М14) М20 (9-М24, 11-

М24, 12-М24) и М50 (52-М52). У овој групи радова анализира се зависност и 

карактеристике економских појава и пољопривреде. 

 

3-M14. Рад се фокусира на испитивање да ли буџети институција могу 

бити присутни у финанасирању потреба и могућности за задовољавање 

основних друштвених потреба, са циљем подршке успостављања и 

функционисања пољопривреде као примарне и тежишне привредне гране у 

Републици Србији. 

 

8-M24. У савременим условима пословања незамисливо је доношење 

одлука без употребе рачуноводствеих информација. Аутори су приказали 

могућности коришћења података из рачуновоствено-информационог система за 

потребе агропредузећа. Сложеност овог проблема лежи у повезивању интерних 

и екстерних информација како би се постигла што реалнија фер вредност 

предметних информација. 

 

9-M24. У раду је показано како се применом метода вишекритеријумске 

оптимизације могу побољшати управљачке основе за доношење одлука при 

избору организације и постављању модела специјализације послова у оквиру 

организационе структуре финансијске функције пољопривредних предузећа. 

 

11-M24. Научни допринос овог рада јесте примена савременог модела 

обрачуна трошкова у сектору пољопривреде као и сагледавање утицаја и 

последичних трошкова који настају током животног циклуса производа, са 

посебним освртом на агробизнис, управо због сложености оптимизације 

трошкова у овом сектору. 

 

12-M24. У раду је приказана примена квантитативних модела као основе 

за праћење и детекцију особина одређених агроекономских догађаја. У раду је 

дат научни допринос кроз примену ове врсте квантитативне анализе на 

агроекономске факторе. 

 

52-M52. У раду је дат научни допринос кроз сагледавање могућности 

примене квантитативних модела у обезбеђивању ресурса као и одабиру што 

поузданијег добављача. Значај набавке састоји се у томе што ниво 

репродуктивног капацитета агроиндустријског комплекса значајно зависи од 

нормативне организације, устројства и квалитета набавке. Циљ набавке је 

прецизно, благовремено, квалитетно и под најповољнијим условима, стицање 

средстава на тржишту, како би се подмириле потребе за континуирано 

пословање предузећа из агроиндустријског комплекса. Услед све веће 

сложености фактора који утичу на саму набавку, квантитативни модели налазе 

све већу примену. 
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Напомена: У овом опису доприноса прва ознака представља његов редни број у табели 

радова који се вреднују за избор у звање научни саветник, док друга ознака представља 

категорију рада, такође из те табеле. 

 

IV КВАЛИТАТИВНA ОЦЕНA НАУЧНОГ ДОПРИНОСА КАНДИДАТА 

  

4.1. Показатељи успеха у научном раду 

4.1.1. Награде и признања за научни рад 

 

1. Похвала за резултате постигнуте у раду на изградњи и јачању Војске Србије и 
Црне Горе додељену од стране Начелника Генералштаба Војске Србије и Црне 

Горе од 16. јуна 2005. године.  

2. На Војној академији као начелник Катедре за финансије добио Војну споменицу 
поводом јубилеја дана Војске Србије 1815-2015. године. 

3. На Војној академији као начелник Катедре за финансије добио Војну спомен 
медаљу за ревносну војну службу за десет година, Наредба министра одбране 17-3 

од 22.02.2017. године. 

4. Повеља за изузетан допринос у ширењу научних сазнања из менаџмента у 
Републици Србији додељену од стране The Serbian Management Association број 

132/11 од 22. децембра 2008. године. 

5. Похвала за формирање Центра за научна истраживања Института за примењена 

истраживања Београд од 24.03.2020. године  

 

4.1.2. Уводна предавања 

 

1. Уводно предавање на VII International Scientific Meeting, „РЕВИЗИЈА“, Палић 

2017. године у организацији Центра за економска и финансијска истраживања, 

Београд, Република Србија, Универзитета за пословне студије, Бања Лука, Босна и 

Херцеговина. 

2. Уводно предавање на 7. Међународној научној конференцији „Транзиција у 21. 

веку“, Крагујевац 05-07.11.2020. године у организацији Инстутитута примењених 

наука Београд, Република Србија и Универзитета за пословне студије, Бања Лука, 

Босна и Херцеговина. 

 

4.1.3. Чланство у одборима међународних научних конференција и 

одборима научних друштава 

 

1. Naučni odbor na International scientific meeting: „SUSTAINABLE AGRICULTURE 
AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION“ u 

organizaciji 36. Naučnih ustanova (Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 

Ekonomskog fakulteta iz Subotice, Institute of agricultural and food economics, national 

research institute, Warsaw – Poland itd.) June, 5-6 th 2014. Belgrade Chamber of 

Commerce – Serbia 

2. Naučni odbor na International scientific meeting: „SUSTAINABLE AGRICULTURE 
AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION“ u 

organizaciji 36. Naučnih ustanova (Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 
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Faculty of agriculture, Novi Sad – Serbia, Moscow university of finance and law (mfua), 

Moscow – Russia itd.) December, 10-11th 2015 Belgrade Chamber of Commerce – Serbia 

3. Научни одбор на Међународној научној конференцији "Менаџмент, инжењеринг, 

Екологија", ICMNEE- (2018), организује Европски центар за операциона 

истраживања, Београд, Србија у организацији European centre for operational research 

(ECOR), Regional Association for Security and Crisis Management (RABEK), Faculty of 

architecture, civil engineering and geodesy, University of Banja Luka 

4. Naučni odbor na The Second International Scientific Conference, (2018) TOURISM IN 

FUNCTION OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA - Тourism product 

as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other 

countries, u organizaciji UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC, FACULTY OF HOTEL 

MANAGEMENT AND TOURISM INVRNJACKA BANJA 

5. Naučni odbor na The Fourth International Scientific Conference (2019) - TOURISM IN 

FUNCTION OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA - Tourism as a 

Generator of Employment u organizaciji UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC, FACULTY 

OF HOTEL MANAGEMENT AND TOURISM IN VRNJACKA BANJA 

6.   Научни одбор на  VII International Scientific Meeting, „РЕВИЗИЈА“, Палић 2017., у 

организацији Центара за економска и финансијска истраживања, Београд, 

Република Србија, Универзитета за пословне студије, Бања Лука, Босна и 

Херцеговина, Високе школе за менаџмент и економију, Крагујевац, Република 

Србија, ISBN 978-86-88535-11- 

7.   Научни одбор на VI Међународну научну конференцију, „Економски одрживи 

развој“; [организатор] Центар за економска и финансијска истраживања, Београд, 

Република Србија, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, Босна и 

Херцеговина, Висока школа за менаџмент и економију, Крагујевац, Република 

Србија, ISBN 978-86-88535-10- 6,  

 

4.1.4. Чланство у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката 

 

1. Члан уређивачког и редакционог одбора часописа „Одитор“ (М51), Центра за 

економска и финансијска истраживања – Београд, ISSN 2217- 401X 

2. Рецензија научне монографије „Туристичко тржиште у Дунавском региону“, ISBN: 

978-86-6269-030-2, издавача Инстутута за економику пољопривреде Београд, чије је 

штампање финансирано од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Репубике Србије, 2014. године 

3. Рецензија научне монографије „Улога интерне ревизије и контролинга у 

нефинансијском извештавању“, ISBN: 978-86-7892-913-7, издавача Факултета 

техничких наука у Новом Саду и Удружења интерних ревизора Србије, 2016. 

године 

4. Рецензија радова за научном часопису Финансије, (M53) ISSN 0015-2145 
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4.2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова 

 

4.2.1. Допринос развоју науке у земљи 

 

Имајући у виду значајан број објављених радова из области релевантних за избор 

кандидата, може се оценити да је др Иван Милојевић тиме дао пун допринос 

унапређењу и развоју истраживања у домаћој економској науци. Наиме, досадашња 

малобројна истраживања јавних финансија, буџетског рачуноводства и положаја јавног 

сектора у макроекономском амбијенту међународне размене и њиховог утицаја на 

пословање у Србији, најчешће су парцијалног карактера. Сходно томе, истраживачки 

рад др Ивана Милојевића свакако представља допринос обогаћивању наших, за сада 

парцијалних и релативно скромних, сазнања о јавним финансијама као примењеној 

економији и професији. Конкретан допринос огледа се у:  

 Проширењу научних и практичних сазнања о утицају буџетских финансија на 

перформансе предузећа у Србији, где се посебно истиче финансијски концепт 

који омогућује предузећима да послују по тржишним принципима и унапређују 

пословање.  

 Узимајући у обзир чињеницу да су у радовима др Ивана Милојевића разматрани 

многи економски проблеми финансирања, финансијски и рачуноводствени 

модели и технике њиховог решавања, као и конкретни предлози и начини 

спровођења промена, резултати његовог истраживачког рада могу да буду 

значајан концепцијски ослонац за економско одлучивање менаџмента предузећа 

у Србији која су изложена конкурентским притисцима. 

 Олакшавању избора адекватног финансијског модела и бољој контроли пружања 

финансијских услуга. Готово свако предузеће у Србији које жели да опстане и 

буде ефикасно у остварењу својих циљева мора да у свом пословању и 

структури повремено врши одређене измене и прилагођава се утицају свог ужег 

и ширег окружења. У радовима др Ивана Милојевића анализирани су услови 

потребни за успешне финансијске интервенције, које подразумевају познавање 

домета буџетских финансија и елиминисање злоупотребе истих применом 

адекватних модела ревизије.  

 Афирмисању и популарисању буџетских финанијских услуга које омогућују да 

предузећа успешно имплементирају пословну праксу из релевантних тржишних 

економија, уз уважавање свих особености нашег економског система.  

 Чињеници да су у радовима др Ивана Милојевића разматране и измерене 

компаративне предности и глобална конкурентност привреде Србије и 

осмишљени предлози за њихово унапређење, чиме је дат конкретан допринос 

формирању концепцијског ослонца за управљање структурним променама у 

српској привреди, изложеној конкурентским притисцима у условима 

глобализације. 

 Радови др Ивана Милојевића у свом фундаменту су превасходно засновани на 

примени међународних стандарда ревизије и међународних стандарда 

финансијског извештавања што поткрепљује нормативно-финансијске одлуке, а 

пружа могућности изналажења нових начина финансирања. 

 На крају, истраживачки рад кандидата, у сваком случају, представља основу за 

будућа истраживања буџетских финансијских услуга и економском тржишном 

позиционирању као основе њихове подршке пословном управљању. 
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4.2.2. Менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова, 

руковођење специјалистичким радовима:  

 

1. Ментор у изради докторске дисертације кандидата мр Илије Гаљка под називом 

„Економско правна форма хартија од вредности као битан услов њиховог 

егзистирања на финансијском тржишту“, Факултет за трговину и банкарство 

„Јанићије и Данице Карић“, Универзитет „АЛФА“ у Београду, 2010. године. 

2. Члан комисије за оцену докторске дисертације кандидата мр Ање Глигић под 
називом „Финансијски механизми јавног дуга“, Факултет за трговину и банкарство 

„Јанићије и Данице Карић“, Универзитет „АЛФА“ у Београду, 2011. године. 

3. Председник комисије за оцену подобности кандидата мајора мр Драгана Азарића и 

треме докторске дисертације под називом „Могућности финансирања јавног 

сектора финансијским дериватима“, Војна академија, Универзитет одбране у 

Београду, 2013. године. 

4. Ментор у изради мастер рада кандидата Братислава Станковића под називом 

„Методе узорковања у државној ревизији“, Војна академија, Универзитет одбране 

у Београду, 2018. године. 

5. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Јована Прелића под 
називом „Улога Народне банке Србије у постизању монетарне стабилности“, Војна 

академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 

6. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Милоша 

Миљковића под називом „Могућност финансирања буџета инструментима 

финансијског тржишта“, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. 

године. 

7. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Иване 

Црномарковић под називом „Контрола јавних набавки малих вредности у 

Министарству одбране и Војсци Србије“, Војна академија, Универзитет одбране у 

Београду, 2018. године. 

8. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Неде Иванов под 
називом „Компаративна анализа монетарне политике Европске централне банке и 

Народне банке Србије“, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. 

године. 

9. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Небојше Пецића 
под називом „Улога пореза на доходак грађана у формирању буџета“, Војна 

академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 

10. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Александра Савића 
под називом „Ефекти интерне финансијске контроле у Министарству одбране и 

Војсци Србије“, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 

11. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Момира 

Ковачевића под називом „Порез на доходак у Републици Србији и Републици 

Хрватској – компаративни аспекти“, Војна академија, Универзитет одбране у 

Београду, 2018. године. 

12. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Ђорђа Обрадовића 

под називом „Улога монетарне и фискалне политике у управљању привредним 

растом и развојем“, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 

13. Председник комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Јована Илића под 

називом „Савремени аспекти еколошких пореза у Републици Србији“, Војна 

академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 
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14. Ментор у изради мастер рада кандидата Николе Милановића под називом 

„Могућност имплементације обрачунске основе у буџетском рачуноводсву 

Републике Србије“, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 

15. Ментор у изради мастер рада кандидата Милисава Живковића под називом „Утицај 

фискалне политике на привредни развој“, Војна академија, Универзитет одбране у 

Београду, 2018. године. 

16. Ментор у изради мастер рада кандидата Николе Видовића под називом „Утицај 

буџетских фондова на одрживост финансирања Министарства одбране Републике 

Србије“, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2018. године. 

17. Ментор у изради мастер рада кандидата Марије Лукић под називом „Улога буџета у 

финансирању локалне самоуправе“, Војна академија, Универзитет одбране у 

Београду, 2018. године. 

18. Ментор у изради мастер рада кандидата Андрее Јокичић под називом „Улога 

инвентарисања метеријалних покретних средстава складишних јединица у изради 

завршног рачуна Министарства одбране“, Војна академија, Универзитет одбране у 

Београду, 2018. године. 

19. Ментор у изради мастер рада кандидата Владице Ђиновића под називом 

„Унапређење рачуноводственог билансирања залиха за потребе система одбране“, 

Војна академија, Универзитет одбране у Београду, 2015. године. 

 

4.2.3.  Педагошки рад  

 

1. Извођење наставе на Војној академији у Београду од 2005. године до 2009. 
године из предмета „Планирање развоја Војске“, „Рачуноводство“, 

„Материјално књиговодство“.  

2. Извођење наставе на Универзитету „Браћа Карић“ у периоду од 2008. до 2010. 
године на предметима „Рачуноводство“, „Јавне финансије“ и „Анализа биланса“.  

3. Извођење наставе на Високој школи модерног бизниса Београд од 2010. године 
на предмету „Рачуноводство“, као и ментор на завршном раду кандидата 

Немање Биочанина „Финансијско извештавање основа пословног одлучивања“.  

4. Извођење наставе на Универзитету за пословне студије Бања Лука од 2009. 
године на предметима „Рачуноводство“, „Пореска и буџетска контрола и 

ревизија“, као и менторство на завршном раду кандидата Анђелке Тодоровић 

„Рачуноводствени третман залиха у финансијским извештајима“ и кандидата 

Давора Ракића „Устројство интерне контроле“. 

5. Извођење наставе на Војној академији на основним академским студијама 
„Јавне финансије“ од 2016. године до 2020. год. из предмета Организација 

финансијске службе буџетских корисника, као и менторство на преко 20 

завршних радова. 

6. Извођење наставе на Војној академији на мастер академским студијама „Јавне 

финансије“ од 2018. до 2020. године из предмета Финансијско извештавање 

буџетских корисника, као и менторство на преко 10 мастер радова. 

 

4.2.4.  Међународна сарадња 

 

1. Учешће на међународном пројекту - Анализа учинака – ефеката пласираних 

подстицајних средстава повратне информације (извештаји) каталог калкулација 

пољопривреде, Наручилац Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Влада Брчко 



 53 

Дистрикта, Одјељење, Одјел за пољопривреду, шумарство и водопривреду, 

2009. године. 

 

4.3. Организација научног рада 

 

4.3.1.  Руковођење пројектима, потпројектима и задацима 

 

1. Руководилац подпројекта Организација финансијске службе у пројекту "Развој 

финансијске службе Војске Србије од 1985. до 2015.године" који се финансира 

средствима Министарства одбране Републике Србије. Пројекат се води под 

евиденционим бројем VA-DH5/17-19 у периоду 2017 до 2020. године; 

2. Руководилац пројектног задатка „Економске анализе трошкова при серијској 

производњи иновационих партикуларних филтера за аутомобилску 

индустрију“, на пројекту „Еколошким иновацијама до чистијег Земуна“, 

финансиран од стране Општине Земун, бр. пројекта 400-244/21 – VII, од 

31.12.2021. године. 

3. Учешће на међународном пројекту „Electrical weed destroyer (EWD) – new 

technique for mechanical weed control“, који је реализован на Шведском 

универзитету за пољопривреду SLU, финансиран од Универзитета SLU под 

бројем:0-16-23-776, у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године. Активно је 

радио на пројектном задатку Финансијске анализе тржишта и пласмана патената 

„Apparatus for destroying weeds“, No: SE 540099, руководилац пројекта проф. др 

Милош Станковић.  

 

4.3.2. Технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у пракси 

 

Иван Милојевић је учествовао у следећим пројектима:  

 члан истраживачког тима за израду елабората за акредитацију високошколске 

установе (обезбеђење квалитета Факултета за економију и политичке науке, 

Удружење менаџера Србије, Београд 2009. године, члан истрживачког тима); 

 члан тима за израду елабората предлога Правилника о јавним набавкама мале 

вредности у Министарству одбране и Војсци Србије, Београд, 2007. године; 

 Члан тима на научном пројекту - Стратегије развоја пољоприведе и руралног 

развоја Лајковца у периоду од 2011 до 2015. Године Анализа стања и преспективе 

развоја Драфт, Наручилац Општина Лајковац, 2010. године; 

 Члан тима на научном пројекту - Стратегија развоја пољопривреде и руралног 

развоја Лајковца у периоду од 2011. До 2015. Године 2. Фаза Платформа, циљеви и 

стубови стратегије, наручилац Општина Лајковац, 2011. године; 

 Члан тима на научном пројекту - Стратегија одрживог руралног развоја ГО 

Обреновац, Научилац Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на 

територији ГО Обреновац, 2011. године; 

 Руководилац тима за израду елабората за акредитацију студијски програма ОАС, 

МАС и ДАС Јавне финансије Војне академије Београд 2013. – 2016. године; 

 Руководилац подпројекта Организација финансијске службе у пројекту "Развој 

финансијске службе Војске Србије од 1985. до 2015.године" који се финансира 

средствима Министарства одбране Републике Србије. Пројекат се води под 

евиденционим бројем VA-DH5/17-19 у периоду 2017 до 2020. године; 
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4.3.3. Активности у комисијама и телима Министарства науке и сл. 

 

 Члан комисије за стицање звања овлашћени ревизор у Комори овлашћених ревизора 

Републике Србије 2014. године; 

 Предавач за јавне набавке именован решењем Министра финансија Републике 

Србије од 2011. године; 

 Стални судски вештак економско финансијске струке именован решењем Министра 

правде Републике Србије од 2011. године; 

 Члан Савета за финансије Министра одбране Републике Србије од 2013 до 2020. 

године; 

 Члан Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Одлука 

Владе, 2016. године; 

 Саветник ректора за наставно научни рад Алфа БК универзитета и факултета у 

саставу универзитета, 2017. године 

 

4.3.4. Руковођење научним институцијама 

 

1. Начелник Катедре за финансије Војне академије у Београду од 2014. до 2020. године. 

 

4.4.  Квалитет научних радова 

 

4.4.1. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова 

 

Др Иван Милојевић, виши научни сарадник је на основу изложених података о 

изворима у протеклом периоду имао укупно 177 цитата, поред тога у Clarivate Web of 

Science je 98 цитата. При томе, треба нагласити да је тешко прикупити све цитате, јер 

код нас још увек не постоји јединствени систем за тачну евиденцију цитата у свим 

научним публикацијама. Корисно је имати у виду да је већина потенцијално 

најутицајнијих радова публикована у последњих пет година, те није било времена за 

њихову дифузију и обраду евентуалне цитираности у цитатним индексима до момента 

писања овог извештаја.  

 

Регистрованих 177 цитата налазе се у: међународним часописима (22), националним 

часописима међународног значаја (27), врхунским националним часописима (19), 

радова у истакнутом националном часопису (13), националним часописима (69), у 

Clarivate Web of Science је 98 цитата. 

 

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

 

Укупан број од 55 научних радова, и посебно њихова структура и квалитет: 3 рада у 

тематском зборнику водећег међународног значаја, 4 рада у међународим часописима, 9 

радова у националном часопису међународног значаја, 6 саопштења са међународних 

скупова штампаних у целини, 2 монографије националног значаја, 1 монографска 

студија, 16 радова у врхунским националним часописима, 8 радова у истакнутом 

националном часопису, 3 рада у националним часописима, 1 рад у домаћем научном 
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часопису који се први пут категоризује и 1 рад у зборнику скупа националног значаја, 

недвосмислено упућују на закључак да се др Иван Милојевић афирмисао као познавалац 

виталних питања пословне и примењене економије, у условима креирања претпоставки 

за прикључивање Европској унији. Анализа његових радова упућује на закључак да се 

кандидат бави темама које се односе, пре свега, на буџет, рачуноводство, финансије и 

њихов утицај на перформансе предузећа. Наиме, кандидат темељно истражује појаву и 

развој финансија у Европи и свету како би назначио амбијент у коме се економски 

процеси у савременим условима одвијају, а којима неминовно тежи и економија 

Републике Србије. 

 
4. 4.3.  Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним 

центрима у земљи и иностранству 

 

Од укупног броја објављених радова др Иван Милојевић је: (1) једини аутор: 1 

монографије националног значаја, 1 рада у врхунском часопису националног значаја, 1 

рада у националном часопису и 1 рада домаћем научном часопису који се први пут 

категоризује; (2) први коаутор: 2 рада у тематском зборнику водећег међународног 

значаја, 3 рада у међународним часописима, 6 радова у у националном часопису 

међународног значаја, 2 саопштења са међународних скупова штампаних у целини, 1 

монографије националног значаја, 1 монографске студије, 14 радова  у врхунским 

националним часописима, 5 радова у истакнутом националном часопису, 1 рад у 

националном часопису; (3) други коаутор: 1 рад у тематском зборнику водећег 

међународног значаја, 1 рад међународним часописима, 1 рад у националном часопису 

међународног значаја, 3 саопштења са међународних скупова штампаних у целини, 2 

рада у националном часопису и 1 рада у зборницима скупова националног значаја; (4) 

трећи коаутор: 3 рада у националном часопису међународног значаја, 1 саопштење са 

међународних скупова штампаних у целини, 1 рад у врхунским националним 

часописима  и 1 рад у истакнутом националном часопису; (4) четврти коаутор: 1 рад у 

истакнутом међународном часопису и 1 саопштење са међународних скупова 

штампаних у целини.   

 

Према томе, сасвим је јасно да је у реализацији наведених радова др Иван Милојевић 

исказао висок степен самосталности. Радови објављени у коауторству, не прелазе  

предвиђени број аутора за пуно ауторство. 

 

4.4.4. Значај радова 

 

У већем броју радова објављеним у домаћим часописима и презентираним на научним 

скуповима националног значаја он се бави првенствено: финансијама, рачуноводством и 

ревизијом, пословањем предузећа и економском анализом. 

 

Значај истраживачке области кандидата др Ивана Милојевића мултипликује се тиме што је 

посебан акценат стављен на развој финансија у јавној управи, као и њеном актуелношћу. 

Због тога је, у приступу истраживању, било потребно обавити неопходне облике 

предистраживања, испитивања, позабавити се доступном литературом, проучити процесе 

из ове области који карактеришу развијене економије Европе, као и фазе понашања 

привреда земаља из окружења које су завршиле транзицију или су при њеном крају. Сва та 

искуства која су сагледавана, логична је претпоставка, да могу да укажу на путеве којима 

се креће српска економија, на овом степену њеног приближавања ЕУ у овој области. 
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4.4.5.  Допринос кандидата реализацији коауторских радова 

 

Највећи број радова (осим 1 монографије националног значаја, 1 рада у врхунском 

часопису националног значаја, 1 рада у националном часопису и 1 рада домаћем 

научном часопису који се први пут категоризује) је реализован у коауторству са 

колегама са Војне академије, Министарства одбране, Факултета за хотелијерство и 

туризам из Врњачке Бање, Пољопривредног факултета у Београду, Универзитета 

Привредна академија из Новог Сада, Економског факултета у Београду, Универзитета 

Унион у Београду и Универзитета за пословне студије из Бања Луке Република Српска. 

 

Збирна оцена испуњености квантитативних услова кандидата 

 за избор у звање научни саветник 

Категорије научноистраживачких резултата: 
Број бодова 

Потребан Остварен 
Укупно 70 158,53 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М43 
+М44+М45+М51+М52 +М53+М54+М61 

54 158,53 

М11+М12+М13+М14+М21+М22+М23+М24+M31+М41 
+M42 

40 85,83 

 

 

 

Збирна оцена испуњености квалитативних услова кандидата 

 за избор у звање научни саветник 

Р.б. 
Члан 

Правилника 
Захтев Остварено 

1. 43. Оригиналност научног рада х 

   2. 44. Утицајност/цитираност х 

3. 45. 
Учешће на међународним 

пројектима 

х 

4. 46. 

Руковођење научним 

пројектима или рад у 

комисијама/телима 

министарства 

х 

(оба остварена) 

5. 47. 

Награде, признања/члансто у 

програмским/научним 

одборима или уводна 

предавања на међународним 

научним конференцијама 

х 

(оба остварена) 

6. 50. 
Ангажованост у формирању 

научних кадрова 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 




