
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                    ОБРАЗАЦ 6.                                                             

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
                                                                                                  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

КАНДИДАТА МР МИЋА СРДАНОВИЋА 

 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
 

1. Датум и орган који је именовао комисију  
 

На својој XXXVI седници одржаној 28. 05. 2015. године, Наставно-научно веће Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, именовало је Комисију за оцену и 

одбрану докторске дисертације кандидата мр Мића Срдановића под насловом „Природне 

вредности као основа унапређења туристичке понуде северозападне Црне Горе“.    
 

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 Јован Плавша, редовни професор, Регионална географија, 17. 03. 2005. 

године, Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за 

географију, туризам и хотелијерство – председник 

2. др Драгослав Павић, ванредни професор, Физичка географија, 01. 05. 2011. 

године, Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за 

географију, туризам и хотелијерство – ментор 

3. др Драган Долинај, ванредни професор, Физичка географија, 01. 01. 2015. 

године, Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за 

географију, туризам и хотелијерство – члан 

4. др Вук Гарача, доцент, Туризам, 01. 06. 2012. године, Природно-математички 

факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство – 

члан 

5. др Мишко Милановић, ванредни професор, Животна средина, 28. 05. 2013. 

године, Географски факултет у Београду – члан 
 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
 1. Име, име једног родитеља, презиме: 
 

     Мићо, Слободан, Срдановић 

     
2. Датум рођења, општина, република:  

 

    08. 04. 1974. године, Лозница, Република Србија 

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

стечени стручни назив  

                      / 

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

                      / 

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

 

Географски факултет, Универзитет у Београду, „Туризам и животна средина 

националних паркова Црне Горе“, Туристичка географија, 27. 11. 2000. године 

 
   6.  Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:     
   
       Географија, магистар географских наука  



 
  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

„Природне вредности као основа унапређења туристичке понуде северозападне Црне Горе“ 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

Докторска дисертација је написана на 388 страна и садржи 18 поглавља:  

 
1. УВОД (стр. 6–10) 
 

2. НЕКИ ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ ПОЈМОВА ТУРИСТИЧКА РЕГИЈА, ТУРИСТИЧКА 

    ДЕСТИНАЦИЈА И ТУРИСТИЧКА ПОНУДА И ТРАЖЊА (стр. 11–17) 
 

3. СТРУКТУРНО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР РАДА И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА (стр. 18–19) 
 

4. ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ (стр. 20–23) 
 

5. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ КАО ОСНОВА ТУРИСТИЧКЕ  

    ПОНУДЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ (стр. 24–125) 
  

6. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА КАО ДЕО  

    ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ (стр. 126–146) 
  

7. ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА У 

    СЕВЕРОЗАПАДНОЈ ЦРНОЈ ГОРИ (стр. 147–173) 
  

8. АНТРОПОГЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ДЕО ТУРИСТИЧКЕ 

     ПОНУДЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ (стр. 174–200) 
  

9. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА (стр. 201–246) 
  

10. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ (стр. 247–257) 
 

11. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА КАО ИНДИКАТОР АКТУЕЛНЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ 

      ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ  (стр. 258–301)  
 

12. АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ, СЛАБОСТИ, ПРИЛИКА И ПРЕТЊИ 

      (SWOT АНАЛИЗА) (стр. 302–306) 
 

13. ТУРИСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПОДРУЧЈА СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ (стр. 307–315)      
 

14. ПЛАНИРАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА И УТИЦАЈИ ТУРИЗМА НА 

      ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (стр. 316–325) 
 

15. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ИСТРАЖИВАЊА – СТАВОВИ ТУРИСТА О ТУРИСТИЧКОЈ 

      ПОНУДИ СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ И ЊЕНО ВРЕДНОВАЊЕ (стр. 326–354) 
 

16. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА (стр. 355–366) 
 

17. ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ ПОДАТАКА (стр. 367–385) 
 

18. ПРИЛОЗИ (стр. 386–388) 

 

Дисертација садржи 47 табела, 34 графикона, 15 карата, 111 слика и један прилог - анкетни 

лист. У дисертацији је наведено 279 литературних извора и 164 интернет извора. Докторска 

дисертација је написана на српском језику (ћирилицом). 

 

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Наслов дисертације је јасно и прецизно формулисан у складу са проблематиком и 

садржајем студије. 

  

1. У првом поглављу (Увод) дате су уводне смернице везане за тему, указано је на  

атрактивност природних вредности и на њихов значај за туристичку понуду 

истраживаног подручја, односно за њено унапређење. Образложен је разлог одабира 

теме рада и јасно је указано на значај, актуелност и важност изучаване 

проблематике. Такође, у овом поглављу су прецизно истакнути предмет, циљ и 



задаци истраживања. 

2. У другом поглављу (Неки теоријски аспекти појмова туристичка регија, 

туристичка дестинација и туристичка понуда и тражња) представљени су 

основни теоријски аспекти кључних појмова који су неопходни за разумевање теме 

рада. 

3. У трећем поглављу (Структурно-методолошки оквир рада и методе 

истраживања) указано је на основне структурне целине у раду и представљене су 

коришћене методе истраживања. 

4. У четвртом поглављу (Положај, границе и величина северозападне Црне Горе) 

детаљно су анализирани географски, туристичко-географски и саобраћајно-

географски положај истраживаног подручја. Такође, представљене су границе 

разматраног простора и његова величина. С обзиром на тему дисертације, нарочито 

је важна анализа у оквиру туристичко-географског положаја где се разматра положај 

северозападне Црне Горе у односу на главне туристичке правце и на главна 

еминитива подручја. 

5. Пето поглавље (Природне карактеристике и вредности као основа туристичке 

понуде северозападне Црне Горе) је круцијално у дисертацији и квантитативно 

доминантно. О оквиру овог поглавља детаљно су представљене и анализиране 

природне карактеристике и вредности истраживаног подручја које овде чине основу 

туристичке понуде и истовремено базу за њено унапређење. Представљене су 

геолошке, геоморфолошке (планине и површи, котлине, речне долине, крашки и 

глацијални облици рељефа), климатске (температура ваздуха, ветар, релативна 

влажност ваздуха, облачност, инсолација, атмосферске падавине), хидролошке 

(подземне воде, врела и извори, реке и језера), педолошке и биогеографске вредности 

(биљни и животињски свет) подручја. 

6. У шестом поглављу (Стање заштите природе и заштићена природна добра као 

део туристичке понуде северозападне Црне Горе) представљена су заштићена 

природна добра истраживаног подручја (НП „Дурмитор“, РП „Пива“) која су 

практично и основа туристичке понуде подручја имајући у виду природне вредности 

које се налазе у оквиру њих. Из тих разлога је у поглављу указано и на главне 

еколошке проблеме који имају деградирајући утицај на поједине просторне сегменте 

подручја, с обзиром на то да исти угрожавају и ресурсну основу за туристички развој 

потенцијалне дестинације. 

7. У оквиру седмог поглавља (Друштвене карактеристике и услови за развој 

туризма у северозападној Црној Гори) обрађени су историјат насељавања и 

територијалне организације подручја, његове демографске, привредне и насеобинске 

карактеристике и услови, те школство. Управо демографске и привредне одлике, 

односно услови, представљају логистичку основу неопходну за развој туризма што 

ово поглавље чини битним делом дисертације. 

8. У осмом поглављу (Антропогене вредности као комплементарни део туристичке 

понуде) представљене су материјалне, манифестационе и гастрономске вредности 

подручја као комплементарни сегмент туристичке понуде. У поглављу је указано на 

потребу изразитијег укључивања наведених вредности у туристичку понуду подручја 

из разлога што су исте прилично запостављене, при чему би се истовремено постигло 

и диверзификовање и обогаћивање туристичке понуде истраживаног простора. 

9. У деветом поглављу (Материјална база туризма) је извршена детаљна 

инвентаризација и анализа саобраћајне инфраструктуре, смештајно-угоститељских 

капацитета и спортско-рекреативне инфраструктуре, фактора који представљају 

веома битне и специфичне предуслове за туристичко активирање подручја. 

10. У десетом поглављу (Туристички промет) дата је детаљна анализа (уз табеларно-

графички приказ) оствареног туристичког промета на подручју северозападне Црне 

Горе у вишегодишњем периоду уз указивање на основне смернице у циљу повећања 

промета туриста. 

11. Једанаесто поглавље (Облици туризма као индикатор актуелне и потенцијалне 

туристичке понуде северозападне Црне Горе) има посебан значај у дисертацији јер 

су овде на специфичан начин селективни облици туризма искоришћени као 



показатељ постојеће и потенцијалне туристичке понуде истраживаног подручја. У 

поглављу су дате смернице за повећање квалитета неких постојећих облика туризма, 

односно квалитета туристичке понуде. Такође, предложено је оживљавање и развој 

читавог низа нових селективних облика туризма базираних пре свега на 

доминантним природним вредностима којима би се значајно унапредила актуелна 

туристичка понуда атрактивног простора сверозападног дела Црне Горе. 

12. У дванаестом поглављу (Анализа предности, слабости, прилика и претњи - SWOT 

анализа) је кроз  саставне факторе SWOT анализе указано на значајне претпоставке 

у формирању туристичке понуде подручја, као што је указано и на прагове 

ограничења. Такође, анализом су представљене и могућности које могу послужити за 

умањење или превазилажење неких од прагова ограничења. Да би исте биле и 

реализоване, наглашена је и потреба значаја сагледавања резултата негативних 

процеса мотивисаних краткорочним потребама од стране локалне заједнице, односно 

појединих њених субјеката, са аспекта квалитета природних вредности и њиховог 

одражавања на исте кроз дугорочне импликације. 

13. У тринаестом поглављу (Туристичко зонирање подручја северозападне Црне 

Горе) је на бази присуства различитих, првенствено природних, а затим и 

антропогених вредности и потенцијала, као и неуједначености нивоа туристичког 

развоја у појединим просторним целинама истраживаног подручја, извршено његово 

туристичко зонирање, што свакако представља један од битних резултата у 

дисертацији. 

14. У четрнаестом поглављу (Планирање туристичког развоја и утицаји туризма на 

животну средину) се наглашава потреба пажљивијег усклађивања грађене средине 

са природом и пејзажом уз потребу њеног амбијенталног уклапања, као и 

континуираног очувања природних, а затим и културних локалитета, превасходно у 

НП „Дурмитор“. Ово је нарочито важно ако се узме у обзиром чињеница да управо 

наведени национални парк представља простор од највиталнијег значаја за туризам 

истраживаног подручја, те се у вези са тим и одрживо коришћење ресурса и 

вредности унутар њега намеће као императив. 

15. Петнаесто поглавље (Резултати анкетпектног истраживања – ставови туриста о 

туристичкој понуди северозападне Црне Горе и њено вредновање) садржи 

предметне резултате који се са аспекта моделовања туристичке дестинације јављају 

као драгоцена информација, нарочито ако се има у виду да је оно спроведено на 

узорку од 200 анкетираних туриста на различитим пунктовима унутар северозападне 

Црне Горе. Ово је од значаја тим пре ако се има у виду да се утисци туриста на 

специфичан начин јављају као инструмент продаје након процеса њихове 

елаборације и валоризације од стране туристичких субјеката истраживаног подручја. 

На бази дела података добијених у оквиру анкетног истраживања, извршено је 

вредновање  важнијих елемената туристичке понуде северозападне Црне Горе који 

указују на генерални став туриста о квалитету понуде истраживаног подручја. 

16. У шеснаестом поглављу (Закључна разматрања) су у кроз аналитичко-синтетичку 

дискусију изведени главни закључци у дисертацији утемељени на резулатима 

свеобухватног истраживања. Јасно су сумирани сви добијени резултати, сагледано је 

тренутно стање и проблеми у туризму истраживаног подручја и предложени даљи 

кораци ка унапређењу постојеће туристичке понуде разматраног простора, што овој 

дисертацији даје и прагматичан значај. 

17. У седамнаестом поглављу (Литература  и извори података) наведен је списак 

коришћених научних радова, монографија, уџбеника, статистичких годишњака, 

стратегија, различитих извештаја, правилника, закона, одлука, просторних планова, 

као и других извора података. Током израде дисертације коришћено је 279 

литературних извора и 164 интернет извора. 

18. У последњем поглављу (Прилози) приложен је анкетни упитник на основу којег је 

спроведено истраживање усмерено ка утврђивању ставова туриста о квалитету 

туристичке понуде северозападне Црне Горе. 
 

Kомисија позитивно оцењује све делове, односно поглавља докторске дисертације. 



 
VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
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VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

На основу добијених резултата у дисертацији може се закључити да Северозападна Црна 

Гора представља једну од могућих туристичких дестинација у Црној Гори која има 

потенцијале за унапређење туристичке понуде, односно за развој додатних облика туризма. 

У вези са тим, као и у вези са развојним трендовима у туризму, кроз истраживање је 

утврђено да ово подручје поседује пре свега природне, а затим и антропогене вредности и 

потенцијале. Уз наведене вредности и потенцијале, ниво постојеће инфраструктуре (која 

релативно подржава досадашњи ниво развијености туризма), те стратешку усмереност да се 

у будућности једним делом развија и као туристичка регија, све наведено може омогућити да 

туризам, дугорочно посматрано, може представљати једну од потенцијално 

најперспективнијих привредних грана на разматраном подручју.  

Тренутно, са аспекта природних вредности и разноврсности туристичких потенцијала, 

северозападна Црна Гора представља атрактиван простор за туризам, те се у том смислу 

туризам (за сада на већем делу подручја) јавља као потенцијална развојна шанса. На бази 

анализе тренутног стања, може се закључити да туризам северозападне Црне Горе, тачније 

њена туристичка понуда, која је заснована на природним вредностима, има могућности 

даљег унапређења, односно добре компаративне предности у сегменту природних вредности 

(НП „Дурмитор“, РП „Пива“). С обзиром на то да северозападну Црну Гору карактерише, 

као што је наведено, присуство различитих првенствено природних, а затим и антропогених, 

као комплементарних вредности и потенцијала, као и неуједначеност нивоа туристичког 

развоја у појединим просторним целинама истраживаног подручја (различитост рецептивних 

капацитета између осталог), то је њихова посебност и специфичност изискивала потребу 

функционалног туристичког зонирања. Тим пре, јер је северозападна Црна Гора према свом 

склопу и својим особинама на одређен начин већим делом предиспонирана за туризам као 

привредну делатност.  

Само туристичко зонирање се осим на различитости, базира и на присуству, односно 

потенцијалу појединих елемената потребних за стварање и пружање туристичких услуга. 

При томе, туристичко зонирање може подстаћи побољшање туристичких активности, при 

чему треба водити рачуна да активности које се на истраживаном подручју базирају на 



природним вредностима, буду засноване на принципима одрживог развоја. Промет туриста 

који је анализиран за период 2007–2014. године, указује како на учешће промета туриста 

северозападне Црне Горе у укупно оствареном промету туриста у Црној Гори у наведеном 

периоду, тако указује и на различитости реализованог туристичког промета унутар 

истраживаног подручја. У дисертацији се истиче да ова чињеница још изразитије поцртава 

потребу за наведено диференцирање простора кроз туристичко зонирање. Такође, просечна 

дужина боравка туриста на подручју северозападне Црне Горе је релативно мала, па су и 

према томе, генерално посматрано, показатељи промета туриста релативно неповољни. 

Ипак, може се рећи да су делом и охрабрујући ако се има у виду да је туристички промет 

остварен од стране туриста из око педесет земаља света, а да су анкетним истраживањем у 

оквиру израде дисертације анкетирани туристи из чак тринаест земаља. Наведени параметри, 

генерално, указују на приличну дисперзију емитивних тржишта којом су туристи усмерени 

на подручје северозападне Црне Горе. Да би ово подручје, са аспекта израженијег промета 

туриста постало препознатљива туристичка дестинација, неопходна је већа сарадња и 

повезивање привредних и нарочито туристичких субјеката подручја. Заједнички интерес за 

то проистиче из више фактора. Ти фактори су, између осталих, потреба што адекватнијег и 

креативнијег валоризовања природних вредности, али и потреба укључивања дела 

антропогених вредности које као комплементарне могу утицати на одређену 

диверзификацију туристичке понуде подручја. У вези са тим неопходно је да туристичка 

понуда буде креативно осмишљена у циљу њеног унапређења. Томе могу помоћи и 

резултати поменутог анкетног истраживања с обзиром на то да се испољени ставови 

анкетираних туриста након обраде истих јављају као заокружена информација и посредно 

као инструмент продаје. Све то захтева израженију сарадњу туристичких субјеката у циљу 

постизања најпре општег добра кроз које ће се самим тим детерминисати и појединачни 

лични бенефити. Наведено се најадекватније може остварити кроз формирање Регионалне 

туристичке организације, као адекватнијег нивоа асоцијацијског организовања у односу на 

постојеће локалне туристичке организације. У свему овоме потребна је свест локалне 

заједнице о томе да се резултати појединих негативних процеса који су били мотивисани 

краткорочним потребама морају са аспекта квалитета природних вредности, одразити на 

исте кроз дугорочне импликације. Управо из тог разлога се краткорочни ефекти требају 

подредити дугорочним циљевима и интересима, јер само тако подручје са туристичког 

ресурсног аспекта може имати дугорочне развојне могућности засноване на одговарајућим 

облицима селективног туризма. У основи из тих разлога, наведено представља прилику 

северозападне Црне Горе за унапређењем имиџа и регионалне конкурентности, јер се у 

мотивском погледу заснива на раритетним природним вредностима које као такве на 

релативно малом простору представљају главни мотив кретања туриста. Стога је дат и 

предлог ефикасније маркетиншке промоције кроз: значајно подизање квалитета и структуре 

у сегменту информацијско-комуникацијске технологије (ICT
 

– Communication and 

Information Technologies) с обзиром на то да је интернет значајно средство привредне и 

друштвене делатности; редефинисање web сајтова постојећих локалних туристичких 

организација у којима би се требали имплементирати директни, корисни, свеобухватни и 

ексклузивни садржаји; креирање засебног (локализованог) web сајта НП „Дурмитор“ на 

платформи потребних садржаја у односу на постојећи прилично генерализовани web сајт ЈП 

„Национални паркови Црне Горе“; последично креирање web сајта предложене Регионалне 

туристичке организације уз потребу системског усклађивања секторских сајтова вишег 

нивоа у сегменту линкова; оптимизација одабраних тематских web сајтова северозападне 

Црне Горе ради њихове примарне доступности на интернет претраживачима и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII    ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 
 
Кандидат је главне резултате у дисертацији адекватно статистичко-графички и 
картографски обрадио и прегледно представио у виду великог броја табела, графикона и 
тематских карата. При тумачењу резултата истраживања кандидат практикује аналитичко-
синтетички и компаративни приступ, а јасно интерпретирани добијени резултати 
систематично прате постављене задатке и циљеве истраживања. Резултати истраживања су 
поткрепљени релевантним бројним литературним и другим изворима података. Генерално, 
кандидат је показао висок степен зрелости у извођењу закључака на основну добијених 
резултата и њиховог јасног тумачења. 
 

Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата. 

 

IX   КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

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

 

Комисија  сматра да је докторска дисертација кандидата мр Мића Срдановића написана у 

складу са образложењем наведеним у пријави теме. 
 

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 

 
Комисија сматра да дисертација садржи све битне елементе и да као таква представља 

заокружену целину и оригинални научни допринос у области туризма. 
 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 

 
Комисија сматра да ова докторска дисертација представља оригиналан научни допринос 

првенствено у сегменту изучавања проблематике развоја туризма у једној дестинацији, јер 

пружа модел њене даље туристичке афирмације. Специфичност теме и овог истраживања, 

када је у питању туризам северозападне Црне Горе, произилази из тога што је реч о подручју 

које је неједнако туристички валоризовано, при чему су вршена обимна истраживања на 

терену, нарочито у сегменту спознаје ставова туриста. Кандидат је своје истраживање 

базирао на добро проученој литератури, односно теорији, као и на богатом искуству из 

праксе. За обраду добијених података у дисертацији коришћена је оригинална комбинација 

квалитативних и квантитативних метода за утврђивање и каснију обраду нотираних ставова 

туриста,  а у сврху развоја туризма и подизања конкурентности северозападне Црне Горе као 

дестинације на домаћем и међународном туристичком тржишту. Такође, значајан допринос 

истраживања представља давање смерница за унапређење туристичке понуде истраживаног 

подручја кроз афирмацију и развој нових селективних облика туризма базираних 

првенствено на природним вредностима као доминантним на разматраном простору. 

Резултати добијени у овој дисертацији практично представљају продукт првог детаљног 

истраживања туристичке понуде северозападне Црне Горе као целине и потенцијалне 

туристичке дестинације. На основу наведеног, може се констатовати да докторска 

дисертација мр Мића Срдановића представља оригинални научни рад и пружа конкретан 

допринос науци. 

 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања? 

 

У докторској дисертацији Комисија није констатовала недостатке који би утицали на 

добијене резултате истраживања. 

 



 

X     ПРЕДЛОГ 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: 

 

На основу укупног сагледавања и вредновања докторске дисертације кандидата мр Мића 

Срдановића под називом  „Природне вредности као основа унапређења туристичке 

понуде северозападне Црне Горе“  Комисија позитивно оцењује поменуту дисертацију и 

предлаже Наставно-научном већу Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 

Саду да прихвати позитивну оцену и одобри кандидату да докторску дисертацију под 

овим насловом јавно брани. 

 

 

 
У Новом Саду, 30. VI 2015. 
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