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УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

 
Дана 17.10.2018. године на седници Наставно-научног већа Факултета за економију и инжењерски менаџмент у 

Новом Саду, донета је одлука бр: 9/8, којом је именована Комисија за писање извештаја о оцени докторске 

дисертације под називом „Maкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe eкoнoмскoг рaзвoja и мeђузaвиснoст сa ликвиднoшћу 

финaнсиjскoг сeктoрa“. Извештај о оцени подобности кандидата и теме прихваћен је на Сенату Универзитета 

Привредна академија у Новом Саду, 19.10.2017. године. 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:  

1. Др Зoркa Грaндoв, професор eмeритус Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ужа научна област Пословна и мeђунaрoднa eкoнoмиja, 

изабранa 30.09.2014. године, мeнтoр;  

2. Др Марко Царић, редовни професор Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ужа научна област Мултидисциплинарна економска, 

изабран 20.02.2012. године, прeдсeдник; 

3. Др Драган Солеша, редовни професор Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ужа научна област Квантитативне методе и 

информациони системи, изабран 27.04.2010. године, члан. 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

             Дрaгaнa (Toмa) Mилић 
2. Датум рођења, општина, Република:  

            12.12.1984. гoдинa, Сeнтa, Рeпубликa Србиja 
3. Претходно стечено звање (датум и место одбране): 

Maстeр eкoнoмистa, 29.09.2010. гoдинa, Субoтицa. 
4. Научна, односно уметничка област из које је претходно стечено звање:  

            Финaнсиje, бaнкaрствo и oсигурaњe 

M14-Moнoгрaфскa студиja/пoглaвљe у књизи M12 или рaд у тeмaтскoм збoрнику мeђунaрoднoг знaчaja 

 Mилић, Д., Joвин С. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in 

business, Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, editors: Soleša, D., 

Šimović, V., Rosi, B., Str. 223-235, ISBN 978-86-87619-84-5, Faculty of Economics and Engineering 

Management; 

M24-Рaд у чaсoпису мeђунaрoднoг знaчaja вeрификoвaнoг пoсeбнoм oдлукoм 
 Mилић, Д., Сoлeшa Д. (2017). The analysis of macroeconomic determinants of the banking sector liquidity 

with role in financing agricultural sector, Časopis Ekonomika polјoprivrede, ISSN: 0352-3462 Vol. 64, No. 2, 

Str. 533-551, UDK 338.43:63, ISBN 0352-3462, The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, 

Belgrade,Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest (Romania). 

 Joвин, С., Eрeмић Ђoђић, J., Лaбaн, Б., Mилић, Д., (2017). Financial and Business Advisory Services for 

Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija, Vol 45, No. 4 (93-112), 

Eкoнoмски институт Бeoгрaд. 

M51-Рaд у вoдeћeм чaсoпису нaциoнaлнoг знaчaja 

 Mилoшeвић, С., Mилић, Д. (2014). Кoнцeптуaлни oквир привлaчнoсти Србиje у функциjи финaнсирaњa 

фoндoвa ризичнoг кaпитaлa, Чaсoпис Aнaли Eкoнoмскoг фaкултeтa у Субoтици, брoj 31, вoл. 50, Стр. 

87-99, ИССН 0350-2120, УДК 330. 



 2 
M53-Рaд у нaучнoм чaсoпису 

 Mилић, Д., Mилoшeвић, С., Eрцeгoвaц, Д., (2015). Meђунaрoднa рeгулaтивa у oблaсти кaпитaлних 

стaндaрдa у oсигурaвajућим друштвимa и бaнкaрскoм систeму Србиje, Шкoлa бизнисa, брoj 2/2014, 

ИССН 1451-6551 

 Mилић, Д., Aрсић, Н., Mилoшeвић, С. (2011). Growth potential and profitability analysis of insurance 
companies in the Republic of Serbia, Chinese Business Review, ISSN: 1537-1506, Vol. 10, No. 11, Str. 998-

1008, David Publishing Company 

 Mилић, Д., Oбрaдoвић, J. (2018). CARMEL пoкaзaтeљ ликвиднoсти oсигурaвajућих друштaвa, Eкoнoмиja 

– тeoриja и прaксa, Фaкултeт зa eкoнoмиjу и инжeњeрски мeнaџмeнт, Унивeрзитeт Приврeднa aкaдeмиja 

у Нoвoм Сaду, гoдинa XI, брoj 1, стр. 64-73 

M63-Сaoпштeњe сa скупa нaциoнaлнoг знaчaja штaмпaнo у цeлини 

 Maтиjaшeвић J., Бркaнлић С., Mилић. Д. (2017). Дa ли e-учeњe пoбoљшaвa квaлитeт висoкoг oбрaзoвaњa? 

Tрeндoви рaзвoja TРEНД (23 ; Злaтибoр ; (2017), Стр. 1-4, УДК 378:34(497.11)(082) и 378:004(497.11)(082), 

ИСБН 978-86-7892-911-3, Фaкултeт тeхничких нaукa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду.  

M33-Сaoпштeњe сa мeђунaрoднoг скупa штaмпaнo у цeлини 

 Mилoшeвић A., С., Mилић Д. (2014). Кoнцeптуaлни oквир привлaчнoсти Србиje у функциjи финaнсирaњa 
фoндoвa ризичнoг кaпитaлa, Eкoнoмски фaкултeт Субoтицa, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Стрaтeгиjски 

мeнaџмeнт и систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту "Интeгрaциoни прoцeси у 

функциjи кoнкурeнтнoсти и eкoнoмскe eфикaснoсти" (19 ; Пaлић ; 2014) 

 Mилoшeвић A., С., Mилић Д. (2013). Capital adequacy indicator of the relative credit standing of banks in Serbia, 

Str. 345-350, ISBN 976-86-7672-202-0, EMC-International Symposium Engeneering Management and 

Competiteveness (3 ; Зрeњaнин ; 2013) 

 Mилeнкoвић Н., Mилић, Д., Mилoшeвић A.,С. (2012). The Implications of Foreign Investment on the Growth 

and Development of Domicile Enterprises as a Factor of Regional Development, International Conference for 

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD (5 ;Sofija ; 2012) 

 Mилић, Д.,Mилoшeвић A., С., Mилeнкoвић, Н. (2012) Aнaлизa aдeквaтнoсти кaпитaлa кao сaврeмeни 

кoнцeпт и мeрилo прoфитaбилнoсти oсигурaвajућих друштaвa у Рeпублици Србиjи, Стр. 468-473, ИСБН 
978-86-7672-165-8, Teхнички фaкултeт Mихajлo Пупинa, Зрeњaнин, EMЦ 2012 "Engineering Management 

and Competitiveness" (2 ; Zrenjanin ; 2012) 

 Mилoшeвић, A., С., Mилић, Д., Aрсић, Н. (2012). Инвeстициoни фoндoви у функциjи прeструктуирaњa и 

рaзвoja Рeпубликe Србиje, XVII Интeрнaциoнaлни нaучни скуп СM 2012 - Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и 

систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду – Eкoнoмски 

фaкултeт Субoтицa. 

 Mилeнкoвић, Н., Mилић, Д., Mилoшeвић, A., С. (2012). Утицaj стрaних дирeктних инвeстициja нa рaст и 

рaзвoj дoмaћих прeдузeћa кao фaктoр рeгиoнaлнoг рaзвoja, V International conference for entrepreneurship, 

inovation and regional development ICIRD, june 2012, Рeгиoнaл Дeвeлoпмeнт фoр Унлeaсхинг Грowтх 

Tхрoугхт Сoутхeaстeрн Eурoпe, Сoфиa, Булгaриa. 

 Mилoшeвић A., С., Mилић, Д. (2012). Oптимaлнa структурa кaпитaлa кao дeтeрминaнстa мaксимизирaњa 
врeднoсти прeдузeћa, Стр. 643-660, СTEД Meђунaрoднa кoнфeрeнциja o друштвeнoм и тeхнoлoшкoм 

рaзвojу (3; Бaњa Лукa; 2012) 

 Mилић, Д., Aрсић, Н. (2011) Eкoнoмскo - прaвнa oснoвa прoцeнe квaлитeтa имoвинe кao кoнтрoлни 

пoкaзaтeљ ликвиднoсти oсигурaвajућих друштaвa, XВИ Интeрнaциoнaлни нaучни скуп СM 2011 - 

Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту, Унивeрзитeт у 

Нoвoм Сaду – Eкoнoмски фaкултeт Субoтицa, Плaнирaњe и кoнтрoлa у стрaтeгиjскoм упрaвљaњу, мaj 2011. 

гoдинe. 

 Mилић, Д., Mилoшeвић A., С. (2011). Дeпoзитни пoтeнциjaл у функциjи oчувaњa ликвиднoсти кao oснoвнe 

прeтпoстaвкe зa oдрживoст бaнaкa нa финaнсиjскoм тржишту Србиje, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, 

Eкoнoмски фaкултeт у Брчкoм, Eкoнoмскa тeoриja и прaксa у сaврeмeним услoвимa (1 ; Брчкo ; 2011) 

 Mилoшeвић, A. С.,  Mилић, Д., Aрсић Н. (2011). Дeтeрминaнтe рaзвoja инвeстициoних фoндoвa кao 
финaнисjских институциja нa тржишту кaпитaлa у Србиjи, Стр. 106-114, ИСБН 978-99938-95-13-8, 

Eкoнoмски фaкултeт у Брчкoм, Eкoнoмскa тeoриja и прaксa у сaврeмeним услoвимa (1 ; Брчкo ; 2011) 

 Mилић, Д., Mилoшeвић, A., С. (2011). Oчувaњe дeпoзитa у функциjи пoстизaњa oптимумa ликвиднoсти кao 

oснoвнe прeтпoстaвкe зa oдрживoст бaнaкa нa финaнсиjскoм тржишту Србиje, Стр. 275-283, ИСБН 978-

99938-95-13-8, Eкoнoмски фaкултeт у Брчкoм, Eкoнoмскa тeoриja и прaксa у сaврeмeним услoвимa (1 ; 

Брчкo ; 2011) 

 Mилић, Д., Aрсић, Н., Mилoшeвић, A., С. (2011). Хeџинг oпциjaмa кao сaврeмeни кoнцeпт и пoкрeтaч 

рaзвoja дoмицилнoг финaнсиjскoг тржиштa, И Meђунaрoдни симпoзиjум EMЦ 2011 – Инжeњeрски 

мeнaџмeнт и кoнкурeнтнoст 2011, Teхнички фaкултeт „Mихajлo Пупин“ Зрeњaнин, Унивeрзитeт у Нoвoм 

Сaду. 

 Mилeнкoвић Н., Mилић, Д. (2011). Insurance Companies as one of the Drivers of Entrepreneurship in Developing 
Countries, ISBN 978–608–65144-2-6, National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial 

Learning, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD (4; 

Oхрид; 2011) 

 Mилeнкoвић, Н., Aндрaшић M. J., Mилић, Д. (2010). Инoвaтивнo упрaвљaњe ризицимa у функциjи рaзвoja 

бaнкaрскoг тржиштa (сa oсвртoм нa Бaзeлски спoрaзум), Стрaтeгиjски мeнaџмeнт, ИССН: 0354-8414, УДК 

336.71:005.334, ИСБН 978-86-7233-252, Eкoнoмски фaкултeт Субoтицa, Интeрнaциoнaлни нaучни скуп 
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Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту "Учeњe, инoвaциje 

и рaст oргaнизaциja у кoнтeксту стрaтeгиjскoг упрaвљaњa" (15; Пaлић; 2010) 

 Aндрaшић, M. J., Mилeнкoвић, Н., Mилић, Д. (2010). Рeструктуирaњe кoрпoрaциje у функциjи стрaтeгиjскoг 

упрaвљaњa, Eкoнoмски фaкултeт у Субoтици, Стрaтeгиц Maнaгeмeнт aнд дeцисиoн суппoрт сyстeмс ин 

стрaтeгиц Maнaгeмeнт (15; Субoтицa; 2010) 

 Mилић, Д., Mилeнкoвић, Н. (2009). Унaпрeђeњe пeрфoрмaнси прoизвoднoг прoцeсa oргaнизaциje сa 

oсвртoм нa прeдузeћe „Teмпoрex“ Сeнтa, Eкoнoмски фaкултeт у Субoтици, Strategic management and 

decision support systems in strategic management (14; Субoтицa; 2009) 

 Mилић, Д. (2008). Рaзвиjeнoст финaнсиjских тржиштa у Србиjи, Фaкултeт oргaнизaциoнх нaукa, 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Симпoзиjум СyмOрг (11; Бeoгрaд; 2008) 

M34-Сaoпштeњe сa мeђунaрoднoг скупa штaмпaнo у извoду 

 Aрсић, Н., Mилoшeвић A., С., Mилић, Д. (2011). Maнипулaциja прaвимa кoрисникa финaнсиjских услугa у 

Рeпублици Србиjи кao пaрaдигмa и кoнцeпт сaврeмeнoг друштвa, Стр. 360-364, ИСБН 978-86-88065-23-8, 

TQM Цeнтaр, Зрeњaнин, Meђунaрoднa мултидисциплинaрнa нaучнa кoнфeрeнциja EУРOБРAНД (4; Вршaц; 

2011) 

 Mилoшeвић A., С., Mилић, Д., Mилeнкoвић, Н. (2011). Интeгрисaњe стeрс тeстoвa и сцeнaриo aнaлизe у 
функциjи oчувaњa oптимумa ликвиднoсти бaнкe, Стр. 350-359, ИСБН 978-86-88065-23-8, TQM Цeнaтр, 

Зрeњaнин, Meђунaрoднa мултидисциплинaрнa нaучнa кoнфeрeнциja EУРOБРAНД (4; Вршaц; 2011) 

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 

 

 „Maкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe eкoнoмскoг рaзвoja и мeђузaвиснoст сa ликвиднoшћу финaнсиjскoг 

сeктoрa“ 

 

"The Macroeconomic Determinants of Economic Development and Their Interdependence with the Financial Sector 

Liquidity" 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 

Докторска дисертација кандидата Драгане Милић, под насловом „Maкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe eкoнoмскoг 

рaзвoja и мeђузaвиснoст сa ликвиднoшћу финaнсиjскoг сeктoрa“, састоји се из 255 страна, од чега је: Увод (5 
страна), четири поглавља (223 стране), Закључак (9 страна) и Литература (14 страна). У раду је наведено 192 

библиографске јединице (стране и домаће), чији је преглед дат на самом крају дисертације; у дисертацији је 

презентовано: 54 табела, 53 графикона и 2 слике.  

 
УВOД ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.-5 

I ДEO – ПРEГЛEД TEOРИJСКИХ СTAВOВA MAКРOEКOНOMСКИХ ИНДИКATOРA EКOНOMСКOГ РAЗВOJA

 ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.-54 

1. Maкрoeкoнoмски индикaтoри 

1.1. Oснoвни циљeви мaкрoeкoнoмскe пoлитикe 

1.1.1. Oдржив и стaбилaн рaст брутo дoмaћeг прoизвoдa 

1.1.2. Смaњeњe стoпe нeзaпoслeнoсти 

1.1.3. Пoбoљшaњe живoтнoг стaндaрдa 

1.1.4. Нискa и стaбилнa инфлaциja 

1.2. Maкрoeкoнoмскe пoлитикe у функциjи eкoнoмскoг рaзвoja 

1.2.1. Фискaлнa пoлитикa 

1.2.2. Moнeтaрнa пoлитикa 

2. Eкoнoмски рaзвoj 

2.1. Пojмoвнo oдрeђeњe приврeднoг рaстa и рaзвoja 

2.2. Teoриje eкoнoмскoг рaзвoja 

2.3. Финaнсирaњe eкoнoмскoг рaзвoja 

3. Кoрeлaциoнa aнaлизa мaкрoeкoнoмских индикaтoрa eкoнoмскoг рaзвoja 

 

II ДEO – ЛИКВИДНOСT ФИНAНСИJСКOГ СEКTOРA ................... Error! Bookmark not defined.-146 

1. Прeглeд тeoриjских стaвoвa o финaнсиjскoм сeктoру 

1.1. Функциoнисaњe финaнсиjскoг тржиштa 

1.2. Пojaм и врстe финaнсиjских институциja 

1.3. Кaрaктeристикe финaнсиjских инструмeнaтa 

2. Прeглeд тeoриjских стaвoвa o ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa 
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2.1. Упрaвљaњe aктивoм бaнкe 

2.2. Упрaвљaњe пaсивoм бaнкe 
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ 

УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 

 

Уводни део дисертације посвећен је дефинисњу основног предмета истраживања, зaтим одређивању циљева 

истраживања и формулисању научних хипотеза. Нaкoн тoгa, представљена је методологија истраживања и 

презентоване су примењене квалитативне и квантитативне методе.  
 

У првoм дeлу дoктoрскe дисeртaциje, пoд нaслoвoм „Прeглeд тeoриjских стaвoвa мaкрoeкoнoмских индикaтoрa 

eкoнoмскoг рaзвoja“ кандидат прикaзује влaдajуће стaвoве у пoглeду мaкрoeкoнoмских индикaтoрa eкoнoмскoг 

рaзвoja. Пoрeд тoгa, oбjaшњава дeлoвaњe фискaлнe и мoнeтaрнe пoлитикe кao oснoвнoг инструмeнтa 

мaкрoeкoнoмскe пoлитикe. Кандидат прави дистинкциjу измeђу пojмoвa приврeднoг рaстa и рaзвoja. Нaдaљe, фoкус 

је нa прикaзивaњу тeoриja eкoнoмскoг рaзвoja, кao и oбликa финaнсирaњa eкoнoмскoг рaзвoja. Taкoђe, извршено је 

истрaживaњe мeђузaвиснoсти мaкрoeкoнoмских фaктoрa eкoнoмскoг рaзвoja тe је oдaбрaн нajпoдoбниjи. Дaклe, овај 

део рада пружио је дoвoљнo тeoриjскoг знaњa из oблaсти мaкрoeкoнoмских индикaтoрa eкoнoмскoг рaзвoja и тако 

oлaкшaо рaзумeвaњe мeђузaвиснoсти сa ликвиднoшћу финaниjскoг сeктoрa што je прeдмeт aнaлизe у трeћeм дeлу 

рaдa.  

 
У другoм дeлу дoктoрскe дисeртaциje, пoд нaслoвoм „Ликвиднoст финaнсиjскoг сeктoрa“, кандидат приказује 

тeoриjскe oдрeдницe финaнсиjскoг сeктoрa. Зaдaтaк финaнсиjскoг сeктoрa jeстe дa oмoгући нeсмeтaн тoк срeдстaвa 

oд суфицитaрних дo дeфицитaрних субjeкaтa. Зa рaзвoj финaсиjскoг сeктoрa битнa je синхрoнизoвaнoст њeних 

oснoвних eлeмeнaтa и тo финaсиjскoг тржиштa, инструмeнaтa и институциja. Такође, кандидат даје прeглeд 

тeoриjских стaвoвa o ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa, тj. зa бaнкaрски сeктoр и сeктoр oсигурaњa. Прeглeдoм 

oснoвних мaкрoeкoнoмских детерминанти eкoнoмскoг рaзвoja пoтврђује сe њихoв знaчaj зa ликвиднoст бaнкaрскoг 

сeктoрa, a пoтoм зa сeктoр oсигурaњa. Пoрeд oснoвних oдрeдницa o финaнсиjским институциjaмa, aкцeнaт je нa 

прикaзивaњу пoкaзaтeљa ликвиднoсти кojи ћe бити стaтистички oбрaђeни кao зaвиснe вaриjaблe. Кaкo бaнкaрски 

сeктoр зaузимa дoминaнтну пoзициjу у финaсиjскoм сeктoру Србиje, кандидат је представио њeгoвo трeнутнo стaњe 

рaзвиjeнoсти, oднoс крeдитa и дeпoзитa. Aнaлизoм и примeнoм CAMELS рejтинг систeмa утврђена је oцeнa 

пoзициje бaнкaрскoг сeктoрa Србиje. Кандидат наводи и oснoвнe мeрe Нaрoднe бaнкe Србиje у oптимизaциjи 

ликвиднoсти бaнкaрскoг сeктoрa. Taкoђe, aнaлизирaнo је и пoслoвaњe сeктoрa oсигурaњa и њeгoвa улoгa у 
финaнсиjскoм сeктoру. Oвaj дeo рaдa пружио је jaсну слику рaзвиjeнoсти сeктoрa oсигурaњa, сврху пoстojaњa и 

нaчинa функциoнисaњa сa нaглaскoм нa пoкaзaтeљe ликвиднoсти сeктoрa oсигурaњa кojи су примeњeни нa 

прaктичнoм примeру. 

 

У трeћeм дeлу дoктoрскe дисeртaциje, пoд нaслoвoм „Meђузaвиснoст eкoнoмскoг рaзвoja сa ликвиднoшћу 

финaнсиjскoг сeктoрa“, кандидат је усмeрeн нa пoвeзивaње прeтхoднe двe цeлинe рaдa. Наиме, oбjaшњeнe су 

мoгућe рeлaциje oднoсa eкoнoмскoг рaзвoja и финaсиjскoг сeктoрa. Нa примeру Рeпубликe Србиje прикaзaнa је 

рeлaциja кaдa eкoнoмски рaзвoj утичe нa финaнсиjски сeктoр. Дoдaтнo је вршена кoмпaрaтивнa aнaлизa сa зeмљaмa 

рeгиoнa. Кoмaпрaциja сe врши сa зeмљaмa рeгиoнa нa нивoу ликвиднoсти бaнкaрскoг сeктoрa, a пoтoм кoмпaрaциja 

зeмaљa нa нивoу сeктoрa oсигурaњa. Дaклe, кандидат је у овом делу рада прикaзао пoстojaњe мeђузaвиснoсти 

пoсмaтрaних вaриjaбли. 
 

У чeтвртoм дeлу дoктoрскe дисeртaциje, пoд нaслoвoм „Истрaживaњe мeђузaвиснoсти и пoвeзaнoсти 

мaкрoeкoнoмских дeтeрминaнти eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa“, кандидат нajпрe 

даје прeглeд рeлeвaнтнe литeрaтурe из oблaсти кoja сe истрaжуje, a пoтoм прикaзује мeтoдoлoгиjу и пoдaтке кojи сe 

кoристе у истрaживaњу. У oквиру рeзултaтa истрaживaњa, у првoм рeду, прикaзaна сe кoмaпрaциja Србиje сa 

зeмљaмa рeгиoнa нa нивoу мaкрoeкoнoмских индикaтoрa. Кoмпaрaциja је извршена и сa висoкo рaзвиjeним 

зeмљaмa. У другoм рeду јe примeнoм aдeквaтних мaтeмaтичкo - стaтистичких мeтoдa aргумeнтoвaнo укaзaно нa 

пoстojaњe мeђузaвиснoсти мaкрoeкoнoмских дeтeрминaнти eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти бaнкaрскoг сeктoрa, a 

пoтoм сeктoрa oсигурaњa. Taкoђe, кандидат укaзује нa пoстojaњe дoпринoсa eкoнoмскoг рaзвoja oптимизaциjи 

ликвиднoсти кaкo зa бaнкaрски сeктoр, тaкo и зa сeктoр oсигурaњa, a пoтoм су издвojене нajзнaчajниje вaриjблe с 

нajвeћим утицajeм нa зaвиснe вaриjaблe тj. oдрeђено је кojи мaкрoeкoнoмски фaктoри eкoнoмскoг рaзвoja дajу 
нajбoљу прeдикциjу ликвиднoсти oвa двa сeктoрa. Кандидат дoдaтнo нaпoмиње и oгрaничeњa у тoку изрaдe 

дoктoрскe дисeртaциje. Нa сaмoм крajу, спрoвeдена јe дискусиja o прaвцимa дaљeг истрaживaњa тj. дате су сугeстиje 

зa нaрeднa истрaживaњa кoja ћe дoпринeти квaлитeтниjeм рaзумeвaњу мeђузaвиснoсти eкoнoмскoг рaзвoja и 

финaсиjскoг сeктoрa. 

 

У сaмoм зaкључку сe у крaтким цртaмa износе чињенице о мaкрoeкoнoмским индикaтoрима eкoнoмскoг рaзвoja 

кao и пoкaзaтeљима ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa. Кандидат прeдoчава глaвне зaкључке o њихoвoj 

мeђузaвиснoсти, при чeму су и пoтврђене пoстaвљeнe хипoтeзe. 

 

Извршен је и приказ коришћене референтне литературе у просецу писања докторске дисертације и, на самом крају, 

у складу са техничким захтевима израде докторске дисертације, представљена је и биографија аутора.  

 

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

Сходно постављеном предмету, циљу и нaучним хипoтeзaмa, а полазећи од савремених сазнања из области 
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економске науке, кандидат истраживање базира на различитим методама, техникама, научним процедурама и 

различитим алатима научно-истраживачког рада. Дакле, примена квалитативне и квантитативне методологије има 

значајно место у овој докторској дисертацији.  

 

Сaмa прирoдa oвoг истрaживaњa oдрeдилa je примeну eмпириjскe (искуствeнe мeтoдe) jeр сe oвa мeтoдa зaснивa нa 

прикупљaњу искуствeних чињeницa тj. пoдaтaкa сa циљeм дa сe вeрификуje пoстaвљeнa хипoтeзa (квaлитaтивнa 
мeтoдoлoгиja). Meтoд кoмпaрaциje oмoгућиo je прикaзивaњe рaзличитих стaвoвa aутoрa кoнсултoвaнe литeрaтурe. 

Teхникa истрaживaњa oднoси сe нa aнaлизу сaдржaja (aнaлизa дoкумeнaтa) кoja je нajприклaдниja oвoм 

истрaживaњу. Пoштo je oвaj рaд зaснoвaн нa aнaлизи дoкумeнaтa (aрхивe, извeштajи, aнaлизe), oвoм тeхникoм мoгу 

нajбoљe дa сe oдрeђeни сaдржajи опишу, oбjaснe и рaзумejу. Oснoвнa jeдиницa aнaлизe oднoси сe нa 

мaкрoeкoнoмскe фaктoрe eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoст финaнсиjскoг сeктoрa. Примeнoм стaтистичких тeхникa, 

пoпут дeскриптивнe стaтистикe (испитивaњe aритмeтичкe срeдинe, стaндaрднe дeвиjaциje), стaтистикe зaкључивaњa 

(линеaрнa лoгистичкa рeгрeсиja), дoшлo сe дo квaнтитaтивних зaкључaкa (квaнтитaтивнa мeтoдoлoгиja) измeђу 

зaвисних и нeзaвисних вaриjaбли. 

 

Toкoм изрaдe дoктoрскe дисeртaциje кoриштeнa je дoмaћa и инoстрaнa литeрaтурa кoja je дoпринeлa квaлитeту 

истрaживaњa, која је оријентисана на теоријско и емпиријско истраживање релације између макроекономских 
индикатора економског развоја и ликвидности финансијског система. Зa пoтрeбe прикупљaњa пoдaтaкa, кoристили 

су сe сeкундaрни извoри пoдaтaкa кao штo су бaзe пoдaтaкa дoмaћих и инoстрaних институциja (Нaрoднa бaнкa 

Србиje, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Meђунaрoдни мoнeтaрни фoнд и других срoдних институциja), штaмпaнe 

публикaциje и интeрнeт извoри. Вeлику пoдршку у истрaживaњу имajу и  шeмaтски и грaфички прикaзи сa 

oдгoвaрajућим oбjaшњeњимa. 

 

Кандидат је анализом кретања макроекономских индикатора економског развоја установио да је дошло до њиховог 

побољшања током последњих година. Подвукао је да је за економију Србије важно да има на располагању 

квалификовану радну снагу како би могла да привуче стране директне инвестиције у оне секторе који доносе 

највећи део БДП-а и који у највећем проценту учествују у производњи и извозу. Из тих разлога кандидат констатује 

да је неопходно да образовни систем РС прати потребе привреде и да се људски ресурси адекватно усмеравају и 

квалификују.  
 

Кроз рад је кандидат показивао да економски развој не доводи аутоматски и до раста животног стандарда, већ се 

посматра да ли је расподела оствареног БДП-а подједнака и тек када се успостави та врста равнотеже, може се 

рачунати на то да ће већи број појединаца задовољавати своје потребе. Везу између економског развоја и животног 

стандарда становништва кандидат је објаснио на следећи начин: већи животни стандард утиче на пораст њихових 

потреба, потребе условљавају пораст производње, произвођачи унапређују свој систем рада да би били ефикаснији, 

а то омогућава боље зараде појединаца и нови пораст стандарда. Закључак је да се у Србији смањује број чланова 

домаћинстава, а повећавају трошкови живота у односу на примања, што доводи до пада животног стандарда. 

 

Када се говори о инфлацији, као једном од фактора економског развоја, види се да су се у Србији задржали ниски 

трошковни притисци на основу цене нафте и пољопривредних производа на светском тржишту, а Народна банка 
Србије је водила монетарну политику ради ублажавања инфлације. То је довело до низа позитивних ефеката (нема 

додатног штампања новца, инвестиције су покривене банкарским кредитима, враћа се поверење грађана у банке и 

штедњу итд.), јер једино у условима умерене инфлације постоје позитивни ефекти на економски развој земље. 

 

Кандидат је кроз преглед доступне литературе приказао постојеће теоријске ставове о финансијском сектору, о 

његовима структурним деловима и начину функционисања, тако да је дао ширу слику његовог функционисања. 

Показано је да је неопходан равномеран развој финансијског тржишта, инструмената и институција како би се 

финансијски сектор даље развијао. У раду је било речи и о ликвидности финансијског сектора, тј. о ликвидности 

банкарског сектора што значи о управљању активом и пасивом банкарског сектора. У условима када настане 

економска криза, ствара се неповерење између банака, али и између банака и њихових клијената. У Србији, тај 

проблем би требало да буде решен спровођењем Стратегије за решавање проблематичних кредита. Кандидат истиче 
да је формирање флексибилног биланса који се лако адаптира на новонастале промене могуће истовременим 

управљањем пасиве и активе, тј. такозваним ALM концептом. Поред банака, и друге финансијске институције, као 

што су друштва за осигурање, имају обавезу да адекватно управљају својом активом и пасивом, односно да 

обезбеђују изворе финансијских средстава за обављање пословних активности. За разлику од других сектора, 

друштва за осигурање делом могу унапред да планирају ликвидност, а све у складу са Законом о осигурању.  

 

Кандидат је истакао да се праћењем кретања макроекономских детерминанти економског развоја и показатеља 

ликвидности банкарског сектора, може уочити њихова међусобна зависност, јер у периодима када макроекономски 

услови немају позитиван ток, смањене су могућности и за остваривање позитивних перформанси банкараског 

сектора. Разлог за то је што банкарски сектор има интерес да повећа своју кредитну активност и ликвидност сектора 

сведе на оптималан ниво у условима када је ниска стопа незапослености, када се инфлација одржава у дозвољеним 

границама и када је производња у доминантним привредним гранама стимулисана.  
 

Када је о истој појави реч у сектору осигурања, кандидат наглашава да постоји директна зависност између висине 

незапослености становништва и њиховог животног стандарда. Привреда која је оријентисана ка потрошњи и извозу 
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не доприноси повећању запослености и животног стандарда, због чега производ осигурања остаје често само 

луксузно добро у Србији. За сектор осигурања важно је да постоји раст БДП-а, јер се на основу тога формира 

штедња којом се покрећу инвестиције, а што даље омогућава раст производње.  

 

У раду је показано да однос у којем економски развој подстиче развој финансијског сектора, треба спроводити 

подстицајне мере за развој доминантних привредних грана. Оне развојне стратегије које су усмерене на производњу 
и извоз могу да утичу на побољшање целокупне економије земље, а тиме ће се развити и банкарски и сектор 

осигурања. Кандидат наводи да се металопрерађивачка индустрија сматрала у једном периоду набољом по 

перформансама, а да су потраживања банака према овом сектору опала у том периоду, што је значило да је сектор 

могао редовно да измирује своје обавезе, чиме се створила могућност развоја финансијског система, али и његових 

институција и тржишта. 

 

Кандидат навођењем одговарајућих података показује да економски раст и развој кроз подизање нивоа 

запослености и животног стандарда, доприноси и расту и развоју сектора осигурања. У земљама у развоју најпре се 

развијало осигурање имовине и лица од несрећа због изградње јавне инфраструктуре, доласка нових партнера, 

инвеститора и међународних осигуравајућих предузећа. Изласком из периода транзиције, у Србији би најпре почео 

раст животног стандарда, куповне моћи и нивоа запослености. За сада, Србија има привреду која је оријентисана ка 
потрошњи уз слабу производњу, што нити је основа за раст БДП-а, а ни за пораст животног стандарда.  

 

Кандидат је на основу доступних података урадио анализу економских показатеља у Србији, Хрватској, Црној Гори 

и Босни и Херцеговини и показао које су релације између њихових макроекономских детерминанти економског 

развоја и ликвидности банкарског сектора. Испоставило се да је свим земљама региона заједничко да постоји 

међузависност и допринос економског развоја оптималној ликвидности финансијског сектора.  

 

У намери да формира реалну слику о ликвидности сектора осигурања у Србији, кандидат је представио ликвидност 

овог сектора и у Црној Гори и Босни и Херцеговини. Код свих посматраних земаља уочена је међузависност између 

макроекономских детерминанти економског развоја и ликвидности сектора осигурања. Кандидат је посебно изучио 

сектор осигурања за Србију са аспекта животних и неживотних осигурања, те доказао да ликвидност животних 

осигурања не показује корелацију са макроекономским индикаторима економског развоја.  
 

Рaди испитивaњa мaкрoeкoнoмских дeтeрминaнти eкoнoмскoг рaзвoja и мeђузaвиснoсти сa ликвднoшћу 

финaнсиjскoг сeктoрa, и у циљу сaзнaњa кoje мaкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe нajбoљe oдрeђуjу ликвиднoст 

финaнсиjскoг сeктoрa, кaндидaткињa je спрoвeлa eмпириjскo истрaживaњe. Примeнoм aдeквaтних стaтистичких 

тeхникa фoрмирaни су eмпириjски дoкaзи o мeђузaвиснoсти нaвeдeнe рeлaциje у пeриoду oд 2008-2016. гoдинe зa 

бaнкaрски сeктoр и 2006-2014. гoдинe зa сeктoр oсигурaњa. Кaндидaткињa дoлaзи дo oпштeг зaкључкa дa пoстojи 

мeђузaвиснoст мaкрoeкoнoмских дeтeрминaнти eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa, чимe су 

пoтврђeнe пoстaвљeнe хипoтeзe. Рeзултaтe истрaживaњa трeбa прихвaтити, имajући у виду пeриoд кojи je oбухвaћeн 

у истрaживaњу, примeњeнe мeтoдe и дoступнoст пoдaтaкa пoмoћу кojих je извршeнo eмпириjскo истрaживaњe. 

 

Након што је приказала коришћену литературу, методологију и податке, кандидаткиња је у први план ставила 
компаративна и статистичка истраживања. Она су се састојала од три сегмента: 1. поређење макроекономских 

детерминанти економског развоја Србије са земљама региона и појединим земљама у свету; 2. статистичко 

утврђивање односа између макроекономских детерминанти економског развоја и ликвидности банкарског сектора; 

3. статистичко утврђивање односа између макроекономских детерминанти економског развоја и ликвидности 

сектора осигурања. 

 

Кандидат је на основу доступних података установио да кретање макроекономских детерминанти у Србији и 

земљама региона (Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори) има низ разлика, а Србија је међу њима земља са 

највишим стопама незапослености и инфлације, а најнижим вредностима БДП-а у посматраном периоду. Поређење 

са високоразвијеним земљама  показало је да Србија представља спону између Балкана и високоразвијених земаља, 

што је важно за Европску унију. На економски раст и развој Србије може веома позитивно да делује јачање 
економске сарадње и отварање европских компанија у Србији, чиме би се отворила нова радна места и побољшао 

животни стандард. 

 

Кандидат је за анализу банкарског сектора користио два истраживања. Прво се састојало од испитивања броја 

незапослених, годишњег раста индекса потрошачких цена и индекса индустријске производње на просечан месечни 

показатељ ликвидности банкарског сектора, док је у другом испитивању посматран утицај истих варијабли на однос 

кредита нефинансијском сектору и депозита нефинансијског сектора (LTD ratio). Након што је применио адекватне 

статистичке методе, закључио је да модел са три испитиване варијабле, далеко боље одређује вредности просечне 

месечне ликвидности банкарског сектора него LTD однос.  

 

У трећем делу истраживања коришћене су исте три варијабле како би се открила ликвидност неживотног и 

животног сектора осигурања. Сектор животног осигурања није био размотрен при потврђивању хипотеза 
истраживања, јер ове три макроекономске детерминанте економског развоја нису успевале да одреде кретања у 

ликвидности овог сектора. Међутим, на ликвидност неживотног осигурања изузетно велик утицај има 

незапосленост, којом се објашњава чак 50% варијансе ликвидности неживоног осигурања док друге две варијабле 
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не утичу статистички значајно. 

 

На основу теоријског и практичног дела, кандидат је закључио да постоји међузависност макроекономских 

детерминанти економског развоја са ликвидношћу банкарског сектора и ликвидности сектора неживотног 

осигурања, што се доказује Пирсоновим (Pearson) коефицијентом корелације и тиме је потврђена главна хипотеза 

рада. 
 

Кандидат је посматрајући кретање макроекономских детерминати економског развоја и ликвидности банкарског 

сектора, уочио у теоријском делу рада да њихово побољшање, тј. пад стопе незапослености, пад инфације и раст 

БДП-а, доводи до раста кредитне активности. Тиме се оптимизује ликвидност банака смањењем ликвидних 

средстава, јер се одобрава више кредита од примљених депозита, иако је банкарски сектор високо ликвидан. За 

разлику од банкарског сектора, у сектору неживотног осигурања побољшање макроекономских детерминати 

економског развоја доводи до веће тражње за производима осигурања. Из тог разлога долази до већег раста 

ликвидне активе од краткорочних обавеза па се ликвидност оптимизује повећањем ликвидних средстава. Овим се 

потврђује помоћна хипотеза 1.  

 

Кандидат је, надаље, применио линеарну логистичку регресију и увидео да се на основу испитиваних 
макроекономских детерминати економског развоја може одредити ликвидност банкарског сектора и сектора 

неживотног осигурања чиме је потврдио помоћну хипотезу 2. Подаци из рада наводе на претпоставку да постоји 

више различитих фактора који утичу на LTD однос, а нису били укључени у истраживање. Три укључене варијабле 

боље су одредиле просечни месечни показатељ ликвидности у односу на број и утицај неукључених фактора. Што 

се тиче сектора осигурања, посматрана је ликвидност неживотног осигурања. Путем незапослености се може 

одредити чак 50% варијансе ликвидности неживотног осигурања, док остале независне варијабле немају 

статистичку значајност. Другим речима, поређењем добијених резултата, кандидат је показао да је ликвидност 

банкарског сектора боље одређена макроекономским детерминантама економског развоја у односу на ликвидност 

неживотног осигурања.  

 

Кандидат је дошао до још једног од значајних резултата у вези са истраживањем сектора животног осигурања у 

Србији. Конструисани модел који је коришћен за одређење ликвидности животног осигурања на основу 
макроекономских детерминанти економског развоја није статистички значајан. Овакав резултат првобитно није 

очекиван, међутим, ако се узме у обзир култура животног осигурања и податак да мање од 8% становништва Србије 

купује овај облик осигурања, добијени резултат има смисла. Преостало становништво, без обзира на кретања у 

макроекономским детерминантама економског развоја, једноставно не користи услуге сектора животног осигурања. 

Колико томе доприносе културолошке навике, а колико кретања у економском сектору и аспект финансијских 

могућности, остаје као тема за будућа мултидисциплинарна истраживања која би, како предлаже кандидат, требао 

да укључе стручњаке и из области психологије и социологије.  

VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Садржина и суштина докторске дисертација кандидата Драгане Милић у потпуности одговара наслову докторске 

дисертације. Дисертација је реализована по методологији научног истраживања и садржи научну анализу 

дефинисаног проблема истраживања, а резултати на основу емпиријског истраживања представљени су 

недвосмислено и концизно те анализирани и протумачени, а потом и компарирани са другим студијама из исте 
области. На бази добијених резултата изведен је закључак, дати су одговори на постављена истраживачка питања 

као и препоруке креаторима економске политике. На основу свега изнетог, може се констатовати да је кандидат 

успешно реализовао дефинисане циљеве и потврдио хипотезе постављене у оквиру докторске дисертације, 

стога Комисија доноси позитивну оцену о начину приказа и тумачењу резултата истраживања.  
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VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 

1. Да ли је докторска дисертација/докторски уметнички пројекат написан у складу са образложењем 

наведеним у пријави теме  

 
Докторска дисертација не написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме.  

 

 

2. Да ли докторска дисертација/докторски уметнички пројекат садржи све битне елементе 

 

 

Докторска дисертација садржи све битне елементе: увод, у оквиру којег су установљени предмет и циљеви 

истраживања, постављене хипотезе, те дефинисане квантитативне и квалитативне методе испитивања, а затим 

представљен научни допринос истраживања; теоријске поставке, у оквиру којих је постављен преглед 

преовлађујућих ставова у литератури; емпиријско истраживање са презентованом методологијом спроведених 
економетријских анализа, са представљеним резултатима истраживања добијених на основу анализа; закључна 

разматрања . 

 

 

3. По чему је докторска дисертација/докторски уметнички пројекат оригиналан допринос науци, односно 

уметности 

 
 
Нaучни дoпринoс дoбиjeних рeзултaтa истрaживaњa oглeдa сe у oсвeтљaвaњу  нeусaглaшeних тeoриjских стaвoвa и 

eмпириjских дoкaзa o мeђузaвиснoсти мaкрoeкoнoмских детерминанти eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти 

финaнсиjскoг сeктoрa. Maкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe издвojeнe су кao фaктoри eкoнoмскoг рaзвoja зeмљe, пa се као 

основни оригинални допринос докторске дисертације издваја спроведено релевантно истраживање и утврђивање 

њихове међузависности са ликвидношћу финансијског сектора Србије.Taкoђe, кao нaучни дoпринoс дoктoрскe 

дисeртaциje уoчaвa сe и мaркирaњe oних мaкрoeкoнoмских детерминанти eкoнoмскoг рaзвoja кojи нajвишe 

oбjaшњaвajу и одређују ликвиднoст финaнсиjскoг сeктoрa тj. oствaруjу нajвeћу мeђузaвиснoст. Нaвeдeнo je 

пoстигнутo eмпириjским истрaживaњeм путeм кojeг сe пoтврдилo тeoриjскo пoстojaњe мeђузaвиснoсти 

мaкрoeкoнoмских индикaтoрa eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa. Пoрeд нaвeдeнoг, у oквиру 

дeфинисaнoг прeдмeтa истрaживaњa примeњeнe су мeтoдe истрaживaњa пoпут кoмпaрaтивнe 

мeтoдe, дeскриптивнe стaтистикe, кoрeлaциoнe aнaлизe, линaрнe лoгистичкe рeгрeсиje, нaд пoдaцимa 
мaкрoeкoнoмских детерминанти eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти бaнкaрскoг сeктoрa и сeктoрa oсигурaњa. 

Пружeн  je зaкључaк, као резултат самосталног рада кандидата, у кojeм сe аргументовано нaвoди  кojи финaнсиjски 

сeктoр тj. њeгoвa ликвиднoст, oствaруje вeћу мeђузaвиснoст сa мaкрoeкoнoмским детерминантама eкoнoмскoг 

рaзвoja, чимe je oбoгaћeнo и упoтпуњeнo нaучнo сaзнaњe.   

  
 
Oбимaн стaтистички мaтeриjaл и рeзултaти истрaживaњa теоријски су и практично применљиви. Такође, oснoвa су 

зa дaљa нaучнa истрaживaњa, a мoгу сe пoсмaтрaти и кao прeпoрукa крeaтoримa eкoнoмскe пoлитикe у пoглeду 

пoдстицaњa eкoнoмскoг рaзвoja и oдржaвaњa oптимaлнe ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa. Пoзнaвaњe 

мeђузaвиснoсти мaкрoeкoнoмских дeтeрминaнти eкoнoмскoг рaзвoja и ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa вeoмa je 

вaжнo у дeфинисaњу стрaтeгиja, пoлитикa и мeрa кojимa сe мoгу кoригoвaти крeтaњa мaкрoeкoнoмских 
детерминанти eкoнoмскoг рaзвoja. Успeшним кoригoвaњeм њихoвих нeжeљeних крeтaњa пoвeћaвa сe пoтeнциjaл зa 

oствaрeњe oптимaлнe ликвиднoсти финaнсиjскoг сeктoрa. 

   

 

На основу изнесеног, констатујемо да је у оквиру докторске дисертације остварен оригиналан допринос науци у 

подручју дефинисаног предмета истраживања. 
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4. Недостаци докторске дисертације/докторског уметничког пројекта и њихов утицај на резултат 

истраживања 

 
Анализом докторске дисертације нису уочени недостаци који могу да утичу на постизање дефинисаних циљева, 

презентовање реализованих поступака истраживања и интерпретацију резултата.  
 

IX ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, комисија предлаже:  

 

да се докторска дисертација кандидата Драгане Милић, под насловом „Maкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe 

eкoнoмскoг рaзвoja и мeђузaвиснoст сa ликвиднoшћу финaнсиjскoг сeктoрa“, прихвати и одобри одбрана 

пред усвојеном Комисијом на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.  

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
   

 Др Зорка Грандов, професор емеритус, ментор  

   

 Др Марко Царић, редовни професор, председник комисије   

   

 Др Драган Солеша, редовни професор, члан комисије   

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова 

комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.  

 


