
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                                      ОБРАЗАЦ 6. 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

 

           29.01.2015. године, Наставно-научно веће Економског факултета у Суботици 

 

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. Проф. др Вера Зеленовић, ванредни професор, Финансије (Банкарство), 

    08.09.2013. године, Економски факултет у Суботици 

2. Проф. др Иван Миленковић, ванредни професор, Финансије (Банкарство), 

    08.09.2013. године, Економски факултет у Суботици 

3. Доц. др Тинде Добродолац Шерегељ, Доцент, Квантитативни методи, 

    27.12.2013. године, Економски факултет у Суботици 

4. Проф. др Александар Живковић, редовни професор, Финансије, 2007. 

    година, Економски факултет у Београду 

5. Проф. др Ново Плакаловић, редовни професор, Финансије, 2001. година, 

    Економски факултет Пале, Источно Сарајево 

 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

 

           Миливоје (Јордан) Давидовић 

 

2. Датум рођења, општина, држава:  

 

           20.07.1983. године, Београд, oпштина Савски венац, Република Србија 

 

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – 

мастер и стечени стручни назив  

 

Кандидат је у складу са новим законским одредбама из области високог образовања 

(2008. године) са студијског програма магистарских студија из области Финансије и 

банкарство уписан на докторске студије на Економском факултету у Суботици. 

 

 



4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија  

 

           2008. година, Студијски програм: Економија, Модул: Финансије 

 

5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране: 

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 

  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

ПРОФИТАБИЛНОСТ БАНАКА У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

         

        Уводне напомене 

       Први део: Концептуални оквир за анализу профитабилности банака 

1. Принципи за евалуацију перформанси банака 

2. Стандардни индикатори профитабилности 

3. Индикатори профитабилности прилагођени за ризик 

4. Хијерархијски нивои за мерење профитабилности 

5. Модели за мерење профитабилности 

           Други део: Транзиција и структурне промене 

1.  Институционални оквир за анализу транзиционих промена у банкама 

2.  Компаративна анализа транзиционих реформи 

3.  Обележја савремених банкарских система у земљама Југоисточне Европе 

Трећи део: Екстерне детерминанте 

1.  Каматна стопа, инфлација и девизни курс 

2.  Обавезна резерва 

3.  Пореска политика 

4.  Структура финансијског система 

5.  Понуда новца 

6.  Карактеристике делатности 

Четврти део: Интерне детерминанте 

1. Економија обима и економија диверзификације 

2. Ризици 

3. Капитал 

4. Микс банкарских производа (услуга) 

5. Ефикасност банака 

6. Продуктивност банака 

7. Трансферне цене 

Пети део: Емпиријска анализа 

1. Дескриптивна статистика профитабилности банака 

2. Моделирање профитабилности 

3. Пројекција профитабилности 

Закључна разматрања 

 

Докторска дисертација садржи 431 страницу, структуирана је у пет логично повезаних 

поглавља, а свако поглавље је декомпоновано на већи број тачака и подтачака. У 

дисертацији је презентирано 8 слика, 131 табела, 19 графичких приказа, 21 прилог и 377 

референци домаће и иностране литературе. 



V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

У првом поглављу докторске дисертације кандидат Миливоје Давидовић истиче основне 

принципе за евалуацију перформанси банака (профитабилност, ликвидност, солвентност, 

адекватност капитала и сигурност пласмана), као и узрочно-последичне релације између 

њих. Анализа профитабилности у првом поглављу обухвата и систематизацију интерних 

и екстерних фактора профитабилности. Кандидат се посебно задржава на разјашњењу 

механизама утицаја ових фактора на профитабилност банака. Наглашавајући значај 

мерења и исказивања профитабилности, кандидат посебно систематизује стандардне 

индикаторе профитабилности и индикаторе профитабилности прилагођене за ризик. 

Поред истицања различитих показатеља профитабилности, кандидат је истраживање у 

првом поглављу посветио и анализи хијерархијских нивоа за исказивање 

профитабилности (мерење профитабилности на нивоу банке и мерење профитабилности 

на нивоу пословних сегмената, пословних линија, група и појединачних производа 

(услуга) банке. У последњем сегменту првог поглавља кандидат анлизира МИС и УБПР 

модел за мерење профитабилности банке. 

 

У другом поглављу докторске дисертације кандидат Миливоје Давидовић анализира 

институционалне аспекте од значаја за анализу транзиционих реформи у банкарским 

секторима земаља Југоисточне Европе. Кандидат нарочито истиче полазне претпоставке 

за успешну транзицију банкарских сектора, као и моделе, претпоставке и дилеме 

приликом имплементације различитих модела приватизације банака. Након иницијалних 

институционалних аспеката транзиције, кандидат емпиријски анализира транзиционе 

процесе у банкарским секторима одабраних земаља Југоисточне Европе. Након 

емпиријске анализе транзиционих реформи у банкама, приказана је компаративна 

анализа резултата транзиционих реформи. У оквиру компаративне анализе, кандидат 

посебну пажњу посвећује динамици индикатора либерализације, интернационализације и 

конкуренције у поменутим банкарским секторима, као и компаративне анализе 

одабраних перформанси банака (квалитет активе (NPL), адекватност капитала, принос на 

акцијски капитал). У последњем сегменту другог поглавља, кандидат презентира 

компаративну анализу карактеристика савремених банкарских система у земљама 

Југоисточне Европе, како на нивоу сектора (динамика билансних категорија), тако и на 

нивоу најважнијих банкарских групација које послују у овом региону (бруто профит, 

оперативни приходи, резервисања за ризике). 

 

У трећем поглављу докторске дисертације кандидат Миливоје Давидовић анализира 

трансмисионе механизме утицаја екстерних фактора на профитабилност банака. Посебна 

пажња у оквиру овог сегмента истраживања је посвећена анализи интермедијарних 

(каматна маргина, тржишни удео, репутација, специјализација, тржиште капитала и др.) 

и специфичних механизама (крива приноса и склоност ка ризику) трансмисије каматне 

стопе на профитабилност банака. Такође, кандидат објашњава интермедијарне 

механизме утицаја инфлације на профитабилност банака (каматна стопа, девизни курс, 

економски раст, портфолио алокација, кредитно рационисање, финансијска 

(дис)интермедијација, банкарске кризе и тржиште капитала). Емпиријска анализа у 

оквиру овог сегмента истраживања обухвата анализу утицаја промене каматне стопе, 

инфлације, девизног курса и обавезне резерве на финансијске перформансе банака у 

земљама Југоисточне Европе. У наставку истраживања у трећем поглављу, кандидат 

анализира утицај пореске политике (посредно и непосредно), структуре финансијског 

система (тзв. банкоцентричност финансијских система) и понуде новца (трансмисионих 

механизама монетарне политике) на профитабилност банака. У последњем сегменту овог 

поглавља, кандидат се бави анализом карактеристика тржишне структуре, индикаторима 



и моделима конкуренције и власничком структуром у контексту утицаја карактеристика 

делатности (банкарског тржишта) на финансијске перформансе банака. Емпиријски део 

анализе тржишне структуре се заснива на имплементацији Panzar-Rosse модела за 

процену тренутног степена конкуренције на банкарском тржишту, у распону од 

монопола, преко олигополске тржишне структуре, до оптималне конкуренције. 

 

У четвртом поглављу докторске дисертације кандидат Миливоје Давидовић 

систематизује најважније интерне факторе које детерминишу профитабилност банака. 

Анализа се заснива на презентирању ефеката економије обима и економије 

диверзификације на економичност и профитабилност банака. Осим тога, кандидат је 

посебну пажњу посветио анализи интензитета и смера утицаја најважнијих ризика 

(кредитни, каматни, валутни, оперативни и ризик ликвидности) на финансијске 

перформансе банака. У наставку поглавља, истраживање кандидата је усмерено на утицај 

обима и структуре капитала и позајмљених (депозитних и недепозитних) извора 

финансирања банке на њен финансијски резултат, као и утицај оптимизације микса 

банкарских производа у функцији економичнијег пословања банке.  

 

Посебно значајан сегмент теоријско-емпиријске анализе у четвртом поглављу 

представља анализа ефикасности и продуктивности активе банке, као веома значајних 

детерминанти профитабилности. Када је реч о анализи ефикасности, истраживање 

кандидата се нарочито фокусира на параметарске и непараметарске технике за процену 

ефикасности банака. У оквиру параметарских техника, посебно су анализирани приступ 

стохастичке границе (SFA), приступ слободне дистрибуције (DFA) и TFA приступ. Када 

је реч о непараметарским техникама за процену ефикасности банака, нарочита пажња је 

посвећена методологији анализе обавијености података (DEA), како са теоријског 

(предности у односу на параметарске технике), тако и са емпиријског становишта. 

Наиме, емпиријска анализа ефикасности банака је употпуњена анализом скора 

ефикасности банкарских сектора у земљама Југоисточне Европе. Кандидат је 

презентирао методологију примене DEA технике на примеру банкарског сектора 

Хрватске и Бугарске, уз употребу каматних и некаматних расхода као улазних варијабли, 

односно каматних и некаматних прихода као излазних варијабли. На основу исте 

методологоје, кандидат је презентирао у посебном табеларном приказу скор ефикасности 

за све банкарске секторе у периоду од 2005. до 2012. године, у функцији динамичке и 

компаративне анализе.  

 

Када је реч о продуктивности активе, кандидат је у четвртом поглављу компаративно 

анализирао релативни значај продуктивне активе, стопу раста ризиком пондерисане 

активе  и рацио ризиком пондерисане активе према укупној активи банкарских сектора у 

одабраним земљама Југоисточне Европе. Посебна пажња је усмерена на анализу 

продуктивности билансних агрегата (кредитног портфолиа, инвестиционог портфолиа и 

ванбилансног портфолиа) на финансијске перформансе банака. Код анализе 

инвестиционог портфолиа, кандидат нарочито истиче значај диверзификације и 

оптимизације у функцији управљања ризицима код улагања банака у хартије од 

вредности. Код анализе ванбилансног портфолиа, истраживање кандидата је усмерено на 

компаративну анализу рациа ванбилансне и билансне активе, као и стопе промене 

ванбилансне активе на нивоу банкарских сектора у земљама Југоисточне Европе. 

Четврто поглавље кандидат завршава анализом утицаја трансферних цена на 

финансијске перформансе банке-филијале, као и банке-холдинга, у зависности од 

варијације обима и цене трансферисаних средстава (тзв. интерне каматне стопе, FTP 

стопе). 

 



У петом поглављу докторске дисертације кандидат Миливоје Давидовић презентира 

емпиријску анализу профитабилности банака у земљама Југоисточне Европе. 

Презентирана емпиријска анализа сублимира неколико димензија. Прво, у уводном 

сегменту емпиријске анализе кандидат приказује дескриптивну статистику 

профитабилности. Овај одељак истраживања обухвата динамичку анализу индикатора 

профитабилности банкарског сектора Србије, као и компаративну анализу показатеља 

профитабилности банкарских сектора у одабраним земљама Југоисточне Европе. 

Компаративна анализа обухвата праћење кретања каматних и некаматних прихода, 

динамике нето каматних и нето некаматних прихода, као и динамике нето профита. 

Такође, у оквиру компаративне анализе кандидат приказује динамику приноса на активу 

(ROA), приноса на акцијски капитал (ROE), рациа нето каматне маргине (RNKM) и 

рациа нето некаматне маргине (RNNKM).  

 

Након компаративне анализе стандардних и изведених индикатора профитабилности, 

истраживање кандидата је усмерено на моделирање профитабилности. Пре 

економетријског моделирања профитабилности, кандидат је у овом сегменту 

истраживања реализовао динамичку и компаративну анализу екстерних и интерних 

фаткора профитабилности. Динамика екстерних фактора профитабилности обухвата 

стопу раста реалног БДП, стопу инфлације, каматну стопу на тржишту новца, рацио 

концентрације (CR5) и Herfindahl-Hirshman индекс (HHI) у банкарским секторима 

земаља Југоисточне Европе. На основу ове анализе, кандидат указује на нестабилно 

макроекономско окружење у поменутим земљама, као и на концентрисано банкарско 

тржиште у појединим земљама (Македонија, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Словачка, 

БиХ). Анализа динамике интерних фактора је екстензивнија, будући да обухвата широк 

спектар интерних варијабли које детерминишу профитабилност банака. Динамичка и 

компаративна анализа ових фактора је сегментирана у неколико подручја перформанси: 

(1) актива, капитал и финансијски левериџ, (2) оперативна ефикасност и ликвидност 

(обухвата анализу индикатора економичности и ликвидности), (3) ризици, кредити, 

депозити и инвестициони портфолио. У оквиру последње групе индикатора, анализа 

ризика се заснива на праћењу кретања неперформансних кредита (NPL), као 

алтернативног индикатора ризика (недостају подаци за резервисања за ризике).  

 

Економетријски приступ моделирању профитабилности у петом поглављу се заснива на 

примени неколико економетријских техника: (1) анализа варијансе (ANOVA), (2) 

факторска анализа, (3) модел структурних једначина (SEM), (4) регресиона анализа 

панела података. Имплементацијом анализе варијансе, кандидат је тестирао разлике у 

варијабилитету индикатора профитабилности (ROA и RNKM) група банака, у зависности 

од критеријума за систематизацију (величина активе или власништво). На основу 

резултата факторске анализе, кандидат је оптимизирао број варијабли које су накнадно 

укључене у структурни модел профитабилности. Конципирањем структурног модела 

профитабилности, кандидат је детерминисао три групе фактора (микро, секторске и 

макро) који утичу на профитабилност банака. Свака од група је идентификована као 

латентна променљива, чије су варијације функција промене појединих варијабли 

укључених у модел профитабилности. Конципирањем структурног модела 

профитабилности, кандидат је утврдио највећи утицај микроекономских (интерних) 

фактора на профитабилност банака (ROA) у региону Југоисточне Европе. Додатне 

анализе утицаја појединих варијабли на индикаторе профитабилности (ROA и RNKM) су 

изведене на основу резултата регресионе анализе панела података.  

 

Након економетријског приступа моделирању профитабилности банака, кандидат је у 

оквиру емпиријске анализе приказао коинтеграциону анализу индикатора 



профитабилности (Engle-Granger метод и Johansen метод). На основу анализе 

коинтеграције у кретању ROA, ROE и RNKM, кандидат је деривирао закључке у 

контексту варијације профита и утицаја појединих билансних категорија на финансијски 

резултат банака. Резултати коинтеграционе анализе су указали на одсуство дугорочне 

повезаности у кретању поменутих индикатора профитабилности, што је навело 

кандидата на два закључка. Прво, актива, капитал и левериџ су важне детерминанте 

профитабилности банака (то је потврдила и регресиона анализа панела података). Друго, 

важна детерминанта промене нето профита су нето некаматни приходи банака. 

Емпиријска анализа профитабилности је закључена пројекцијом ROA и RNKM за 2014. 

годину. На основу кварталних података, кандидат је имплементирао ARIMA 

прогностички модел у функцији пројекције ROA и RNKM банкарских сектора за 4 

квартала у 2014. години. 

         

VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ        РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад 

објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства 

надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу 

заменити овај услов до 01.јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање, 

таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе. 

 

1) Efekti tranzicije bankarskog sektora Srbije, rad saopšten na naučnom skupu 

Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac, 26. 

februar 2010. godine, str. 376-387. 

 

2) Sekjuritizacija kao inovativna bankarska tehnika, rad saopšten na međunarodnom 

naučnom skupu SM, Palić 2010. 

 

3) Banking sector of Serbia performances-empirical analisis, rad saopšten na 

međunarodnoj naučnoj konferenciji THE CALLENGES OF ECONOMIC  SCIENCE 

AND PRACTICE IN THE 21ST CENTURY, koja je održana u Nišu, 14-15. oktobar 

2010. godine, str. 275-285. 

 

4) Credit Derivatives in the Function of Credit Risk Management, rad saopšten na I 

Internacionalnom naučnom skupu Engineering Management and Competitiveness 

2011, Zrenjanin, 24-25. Maj 2011,  str. 227-232. 

 

5) Upravljanje investicionim portfoliom u funkciji konkurentske prednosti poslovnih 

banaka, odeljak u monografiji Novi metodi marketinga i menadžmenta u podizanju 

konkurentnosti srpske privrede, Naučno društvo ekonomista, Ekonomski fakultet 

Beograd, Ekonomski fakultet Subotica, 2011. str. 59-75. 

 

6) Sekjuritizacija – Bazični mehanizam strukturnih finansija, časopis Anali 

Ekonomskog fakulteta u Subotici, broj 26, str. 99-112, 2011. godina. 

 

7) Performanse bankarskog sektora Srbije u uslovima finansijske krize, rad saopšten na 



međunarodnom skupu SM 2012, Palić, 20-21. maj 2012. godine. 

 

8) Management of Investment Portfolio Idiosyncratic Risk, rad saopšten na II 

međunarodnom naučnom skupu Engineering Management and Competitiveness 2012 

(EMC 2012), 22-23. jun 2012. godine, Zrenjanin, str. 240-245. 

 

9) The Internal Determinants of Profitability in the Serbian Banking Sector, 

International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in 

Strategic Management (Strategic Management), 17(4), 23-31, 2012. godina. 

 

10) Indikatori poslovanja bankarskog sektora Srbije i Bosne i Hercegovine, rad 

prezentiran na Prvom međunarodnom naučnom skupu Fakulteta za poslovnu 

ekonomiju Bijeljina, Republika Srpska, 2013. godina. 

 

11) Uticaj globalne finansijske krize na performanse bankarskog sektora Srbije, TEME, 

Univerzitet u Nišu, Niš, str. 1279-1298, 2012. godina. 

 

12) Measurement of investment portfolio performances, TTEM, Vol. 8, No. 2, str. 745-

754, 2013. godina. 

 

13) Specifičnosti korporativnog upravljanja u finansijskim institucijama, Anali 

Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 49, No. 29, str. 241-254, 2013. godina. 

 

14) Currency substitution and bank profitability: panel evidence from Serbia, Actual 

Problems of Economics, 12(150), 381-392, 2013. godina. 

 



VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

Докторска дисертација под насловом „Профитабилност банака у земљама 

Југоисточне Европе“ представља компактну истраживачку целину, која у сваком 

поглављу садржи одговарајуће закључке и резултате истраживања. Када је реч о првом 

поглављу, истраживање указује на неколико недвосмислених закључака: (1) остваривање 

циљне стопе профитабилности банке је функција балансирања између основних 

банкарских принципа, (2) индикатори профитабилности прилагођени за ризик су 

квалитетније мерило финансијских перформанси, будући да одражавају природу 

типичне банкарске матрице ризик-принос-финансијски резултат, (3) сегментно мерење 

профитабилности је у функцији примене управљања у складу са оствареним 

резултатима.  

 

Анализа транзиције банкарских система у земљама Југоисточне Европе указује на 

значајну улогу државе и међународних финансијских институција у контексту 

рехабилитације, консолидације и приватизације банака. Такође, транзициони процеси у 

банкарским секторима су резултирали повећањем обима и ефикасности финансијске 

интермедијације, као и унапређењем финансијских перформанси банака. 

 

Детерминанте профитабилности су структуриране у оквиру интерних и екстерних 

(макроекономских и тржишних) фактора профитабилности. Екстерне детерминанте 

профитабилности креирају макро и тржишно окружење у којем банке настоје да 

максимизирају циљну функцију. Интерне детерминанте профитабилности су типични 

интерни фактори који трансмитују утицај екстерних варијабли на финансијске 

перформансе банака, али и сами значајно утичу на нето финансијски резултат. 

 

Емпиријска анализа профитабилности указује на неколико закључака. Прво, у периоду 

финансијске кризе, банкарски сектори у региону Југоисточне Европе су забележили 

драматично смањење профитабилности (чак и губитак у појединим годинама). Друго, 

највеће разлике у варијабилности индикатора профитабилности су присутне између 

„малих“ и „великих“ банака, односно између приватних и већински државних банака. 

Треће, најзначајнији утицај на принос на укупну активу (ROA) има МИКРО латентна 

променљива, која је функција интерних фактора профитабилности. Четврто, утицај 

СЕКТОР и МАКРО латентне променљиве на RОА је такође позитиван, али мање 

значајан. Пето, кредити и депозити имају позитиван и сигнификантан, док ризици и 

трошкови пословања (ефикасност) имају негативан и сигнификантан утицај на 

профитабилност банака. Шесто, инфлација, каматна стопа и економски раст имају 

позитиван и сигнификантан утицај на профитабилност банака. Седмо, секторске 

детерминанте (CR5 и HHI) имају позитиван и сигнификантан утицај на профитабилност 

банака, чиме је потврђена SCP хипотеза. Осмо, пројекција профитабилности указује да 

ће у 2014. години индикатори профитабилности бити стагнантни (или благо растући) и 

проциклични. 

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 

истраживања. 

Начин приказа, као и тумачење резултата су оригинални и примерени циљу и 

постављеним хипотезама истраживања. Сваком сегменту емпиријске анализе претходи 

теоријско-методолошка анализа најважнијих банкарских постулата у предметној 

области. Такође, сваком економетријском тестирању претходи методолошка анализа у 

контексту упоредних емпиријских студија, периода истраживања, обухвата података 

(величине узорка) и примењеног метода (модела). 



Резултати истраживања су јасно и концизно наведени и произилазе из теоријско-

методолошке анализе индикатора и фактора профитабилности, као и из емпиријске 

анализе моделирања профитабилности банака. Резултати истраживања су представљени 

у оквиру закључака теоријско-емпиријске анализе, као и резултата економетријског 

тестирања. Приказани закључци теоријско-емпиријске анализе указују на значај мерења 

и исказивања профитабилности банака, као и на трансмисионе механизме утицаја 

интерних и екстерних фактора на профитабилност. Резултати емпиријског тестирања 

указују на групе варијабли и појединачне варијабле које су најзначајнији покретачи 

профитабилности банака у земљама Југоисточне Европе. Такође, резултати истраживања 

указују на разлике у варијабилности група банака и на коинтеграцију у кретању 

индикатора профитабилности. 

 

Научни допринос истраживања је присутан у оквиру неколико сегмената како теоријске, 

тако и емпиријске анализе. Наиме, научни допринос је присутан у обимном научном и 

стручном материјалу, прикупљеном у домаћој и страној литератури. Такође, научни 

допринос је присутан у суптилној анализи, тумачењу и извођењу оригиналних закључака 

у контексту анализе извора, фактора и динамике профитабилности банака. Осим у првом 

поглављу које је теоријско-методолошког карактера, остала четири поглавља 

карактерише и емпиријска анализа која представља посебан научни допринос. Наиме, у 

другом поглављу је тај допринос евидентан у оквиру емпиријске анализе транзиционих 

процеса у банкарским секторима, као и компаративне анализе резултата транзиције 

банака. У трећем поглављу се посебан научни допринос издваја код процене утицаја 

каматне стопе, инфлације, девизног курса и обавезне резерве на финансијске 

перформансе банака. Такође, посебан научни допринос у оквиру трећег поглавља је 

присутан код емпиријског тестирања конкуренције на банкарским тржиштима (Panzar-

Rosse модел). Научни допринос четвртог поглавља се односи на имплементацију анализе 

обавијености података (DEA) у функцији дефинисања ефикасности на нивоу банкарских 

сектора. Допринос науци у петом поглављу је најекстензивнији. Наиме, научни допринос 

се изводи из резултата моделирања профитабилности, детерминисања коинтеграционих 

веза између индикатора профитабилности и пројекције профитабилности. 

IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 

образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 

концизне одговоре на 3. и 4. питање. 

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  

 

Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме. 

 

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 

 

Дисертација садржи све битне елементе који се односе на структуру пријављеног 

истраживања, циљ, предмет и постављене хипотезе истраживања. 

 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

 

Дисертација представља оригиналан допринос науци у делу конципирања структурног 

модела профитабилности. Овај модел профитабилности је могуће имплементирати на 

банке које послују у региону Југоисточне Европе.  

 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

 



X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 

- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  

- да се докторска дисертација одбија 

 

Полазећи од напред изнетих ставова Комисија предлаже Наставно-научном већу 

Економског факултета у Суботици да прихвати позитивну оцену дисертације под насловом 

„Профитабилност банака у земљама Југоисточне Европе“ и да кандидату Миливоју 

Давидовићу одобри јавну одбрану докторске дисертације. 

 

Комисија је дефинисала овакав предлог на основу: 

1. јасно дефинисаног предмета и циља истраживања, 

2. логично постављеног и реализованог плана истраживања, 

3. резултата у погледу потврђивања или одбацивања истраживачких хипотеза, 

4. научног доприноса у области Финансије (Банкарство) који произилази из резултата 

    структурног моделирања фактора профитабилности банака. 
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