
 

 

  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                     ОБРАЗАЦ 6. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена 

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати 

или изоставити) 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

 
КОМИСИЈА ЈЕ ИМЕНОВАНА 28.04.2016. РЕШЕЊЕМ БР. 012-72/32-2015/2 ДЕКАНА 

ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ НАСТАВНО НАУЧНОГ 

ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ.  
 

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 Момчило Кујачић, редовни професор, Поштански саобраћај и комуникације, 

25.09.2012., Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, председник;  

 

2. Др Гордан Стојић, ванредни професор, Организације и технологије транспорта, 

21.01.2016.,   Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, члан; 

 

3. Др Никола Трубинт, доцент, Поштански саобраћај и комуникације, 14.11.2013. 

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, члан; 

 

4. Др Предраг Атанасковић, ванредни професор, Поштански саобраћај и комуникације, 

29.11.2012., Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, члан; 

 

5. Др Младенка Благојевић, доцент, Поштански саобраћај и мреже, 09.03.2015., 

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, члан; 

 

6. Др Драгана Шарац, ванредни професор, Поштански саобраћај и комуникације, 

19.05.2016. , Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, ментор. 

 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

           Марија, Петар, Унтербергер 

2. Датум рођења, општина, држава:  

           18.01.1981., Рума, Србија 

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

стечени стручни назив  

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 

Одсек: Саобраћај 

Смер: Поштански саобраћаја и телекомуникације 

Звање: Дипломирани инжењер саобраћаја 

 



 

 

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

           - 

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

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,  

Назив магистарске тезе: Примена Управљања  процесима у пријемној фази поштанског 

саобраћаја 

Научна област:  Саобраћај 

Смер: Логистика и менаџмент 

Усмерење: Поштански саобраћај и телекомуникације  

Датум одбране: 30.04.2010. 

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

Саобраћај 

  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

               РАЗВОЈ МОДЕЛА ПРИСТУПА ПОШТАНСКОЈ МРЕЖИ 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

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

Докторска дисертација кандидата мр Марије Унтербергер, прегледно је и јасно написана на 150 

странa, изложених кроз седам поглавља: 

У првом  поглављу представљене су основне карактеристике истраживачког процеса примењеног 

у докторској дисертацији, размотрени су и дефинисани предмет и проблем истраживања, циљ 

истраживања и постављене су хипотезе. Размотрене су потребе и мотиви за таквом врстом 

истраживања и приказане су све научне методе које су коришћене у истраживању. Такође је у 

овом поглављу описан и даљи ток истраживања у докторској дисертацији односно приказана је 

структура дисертације. 

У другом поглављу анализирано је тржиште универзалне поштанске услуге у свету, Европи и 

ЦИС земљама (земљама Заједнице Независних држава)  и у Републици Србији. У овом поглављу 

извршена је анализа опсега универзалне поштанске услуге (УПУ) на одређеном скупу земаља, на 

основу које је потврђена полазна хипотеза Х1.1 да „Универзална услуга готово увек подразумева 

скуп услуга, које чине писмоносне и пакетске услуге, а у већем броју земаља, и остале услуге као 

што су поштанско-финансијске услуге, електронске поштанске  услуге и друге“. У другом 

поглављу је извршена и корелациона анализа основних параметара тржишта поштанских услуга 

која је показала да је број јединица поштанске мреже (пошта) у знатној линеарној корелацији са 

бројем запослених у свим географским подручјима света, па и у Републици Србији. Примењен је 

једноструки линеарни модел статистичке корелације, израчунавањем Пеарсоновог коефицијента 

корелације. Корелационом матрицом је приказана повезаност основних параметара тржишта, те је 

на јасан начин утврђено који параметри у међусобном односу имају највећи или најмањи 

коефицијент корелације и који скупови параметара имају сличне коефицијенте. Тржиште 

поштанских услуга у Србији је приказано анализирајући именованог поштанског оператора (ЈП 

“Пошта Србије”) као и остале поштанске операторе (39 поштанских оператора) кроз приказ 

ресурса, остварених поштанских услуга, финансијских показатеља и квалитета услуга.  

 

У трећем поглављу дат је преглед теорије истраживања у области приступа поштанској мрежи са 

аспекта научног, правног и практичног становишта. Дефинисани су основни појмови који описују 

приступ поштанској мрежи, као што су: јавна поштанска мрежа, јавно добро, именовани 

поштански оператор итд. Приказано је актуелно стање у земљама Европе и истакнут је утицај 

либерализације и регулације тржишта и демографских карактеристика земаља на приступ 

поштанској мрежи. Дефинисани и описани су основни модели приступа у појединим земљама које 

су га омогућиле. После свих изнетих теоријских констатација у овом поглављу, дошло се до 

закључка да се модели приступа разликују и да не постоји јасна методологија по којој би се 

креирао модел приступа за одређену земљу. 

 



 

 

У четвртом поглављу је приказана ефикасност именованих поштанских оператора код којих је 

дефинисан модел приступа поштанској мрежи. Коришћењем Малмквистовог индекса ефикасности 

тј. ДЕА методе извршено је поређење ефикасности именованих поштанских оператора у два 

временска периода. Први посматрани период је била 2005. година, када анализирани именовани 

оператори нису пружали приступ поштанској мрежи, а други је 2014. година, када су све 

анализиране земље имале имплементиран приступ поштанској мрежи. У овом поглављу је 

потврђена помоћна хипотеза Х1.2 да „Приступ поштанској мрежи није негативно утицао на 

ефикасност именованих поштанских оператора у земљама које су га омогућиле, у временском 

периоду од 2005-2014. године“. 

 

У петом поглављу извршена је анализа приступа поштанској мрежи у Републици Србији. 

Предложена је методологија истраживања под називом “Пост-ДСС”, која је предвидела 

комбиновање три методе: методе Делфи, прилагођеног модела квалитета услуга – Servqual и 

методе Сценарија. Истраживање у овом поглављу је текло кроз три фазе. Најпре је извршена 

анализа стања на тржишту поштанских услуга и укупне поштанске инфраструктуре, која је 

обављена у сарадњи са Независном Регулаторном Агенцијом (НРА) и поштанским операторима. 

Ова анализа је показала да већина поштанских оператора не планира повећање асортимана својих 

услуга, a ниједан поштански оператор не планира пружање универзалне поштанске услуге. Затим 

је уследила прогноза тражње за приступом поштанској мрежи, коришћењем ДЕЛФИ методе и 

утврђивање „Gap“- ova између испоручених карактеристика приступа и очекиваних 

карактеристика приступа, коришћењем комбинације ДЕЛФИ методе и Servqual модела. Последња 

трећа фаза је предвидела да се дефинишу сценарији и параметри на основу којих ће се извршити 

избор сценарија за приступ поштанској мрежи. Ова медота је подразумевала дефинисање и 

анализу најважнијих параметара на основу којих су утврђене предности и ризици разматраних 

сценарија. На основу свих анализа и закључака овог поглавља, доказанa је помоћна хипотеза Х1.3 

да „Постоје многобројни фактори који утичу на тражњу за приступом поштанској мрежи. 

Неке од ових фактора је потребно елиминисати или смањити њихов утицај, да би модел 

приступа могао бити дефинисан“. 

 

У шестом поглављу дефинисан је модел приступа поштанској мрежи, са својим основним 

елементима: тачкама приступа, ценом приступа (оствареним попустом) и обимом пошиљака са 

којима ће се приступати поштанској мрежи именованог поштанског оператора. Како би се 

дефинисали сви наведени елементи (услови приступа) коришћена је вишекритеријумска анализа, 

методом Прометеј. Креирање модела приступа је подразумевало најпре да се идентификују 

алтернативе односно тачке приступа, а затим да се утврде критеријуми на основу којих је 

извршено рангирање постављених алтернатива. Модел приступа је предвидео 12 алтернатива које 

су рангиране на основу утврђених 5 критеријума. За одређивање критеријума, типа преферентних 

функција и тежиских параметара сваког критеријума, коришћено је мишљење експерата 

Факултета техничких наука Нови Сад и Саобраћајног факултета у Београду, мишљење Независне 

Регулаторне Агенције и мишљење експерата поштанског саобраћаја (ЈП “Поште Србија” и 

Хрватска пошта д.д). Избор алтернатива је подразумевао укључивање свих претходних 

истраживања у дисертацији, од теоријских истраживања кроз преглед релевантне литературе до 

закључака добијених у 5. поглављу. Вишекритеријумском анализом је извршено рангирање 

постављених алтернатива, а највиши ранг је додељен алтернативе са највећом вредношћу чистог 

тока. Провера резултата је извршена израчунавањем ефикасности ДЕА методом, а резултати су 

показали да Алтернативе ранга 1 и ранга 2, које су добијене методом Прометеј уједно имају и 

најбољу ефикасност. За алтернативе највишег ранга су израчунати попусти - цене приступа као и 

количина пошиљака са којом ће се приступити поштанској мрежи именованог оператора. На 

основу целокупне анализе спроведене у шестом поглављу дисертације, потврђена је главна 

хипотеза Х1 да је „Могуће је дефинисати модел приступа поштанској мрежи, тачније да је 

могуће дефинисати приступне тачке на поштанској мрежи именованог оператора, количину 

пошиљака са којом ће се приступати мрежи, врсте услуга које ће корисник приступа обављати 

као и остварени попуст за врсту пошилљака са којом се приступа поштанској мрежи“. 

У седмом поглављу представљени су закључци добијени истраживањем као и научни допринос 

дисертације. Приказана је примењивост дисертације и предложени су и правци будућих 



 

 

истраживања. 

Поред наведених поглавља, докторска дисертација садржи и: кључну документацијску 

информацију, резиме, захвалницу, садржај поглавља и подпоглавља, списак табела, списак слика, 

списак ознака и скраћеница, списак коришћене литературе са 116 наведених референци и 

биографију кандидата. Такође докторска дисертација садржи: 59 табела,  56 сликa и 4 прилога. 

    V       ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Наслов докторске дисертације, Развој модела приступа поштанској мрежи, прецизно описује 

дефинисани предмет истраживања, садржи кључне речи истраживања, те адекватно репрезентује 

тему и садржај дисертације. 

 

У првом поглављу, Уводна разматрања, укрaткo су прeдстaвљeни прeдмeт, циљ и мeтoдoлoгиja 

истрaживaњa, кao и пoлaзнe хипoтeзe. Комисија сматра да је у уводном делу кандидат јасно 

упознао читаоца са проблематиком истраживања и његовим значајем како са научног, тако и са 

практичног становишта. 

У другом поглављу, Анализа тржишта поштанских услуга, извршена је анализа опсега 

универзалне поштанске услуге, при чему је на јасан начин истакнут значај УПУ, а затим је 

анализирано тржиште поштанских услуга у свету, и Европи са ЦИС земљама. Посебно је 

извршено вредновање анализе тржишта поштанских услуга у Републици Србији, која је на јасан и 

систематски начин приказала именованог поштанског оператора као и остале поштанске 

операторе. 

У трећем поглављу, Преглед теорије и истраживања у области приступа поштанској мрежи, 

посебно je вреднована литература из области поштанског саобраћаја, која на јасан начин описује 

приступ поштанској мрежи и даје приказ различитих модела приступа. Коришћена је и цитирана 

релевантна и савремена литература. Исто тако, дат је хронолошки приказ доношења Директива 

Европског Парламента и Савета из области поштанског саобраћаја, за које је дат кратак опис и 

циљ доношења сваке Директиве, са акцентом на приступ поштанској мрежи. Прегледно и јасно је 

вреднован теоријски преглед приступа, који анализира основне услове приступа: тачке приступа, 

кориснике приступа, цене и врсте пошиљака са којима се приступа, као и искуства у примени 

различитих модела приступа у одабраним земљама. Посебно је вреднована анализа, у којој 

кандидат врши корелацију између фактора, приказаних прегледом литературе, и обима приступа 

мрежи, а мали коефицијенти корелације наговештавају да је потребно извршити даља 

истраживања, како би се утврдили фактори који  утичу на приступ поштанској мрежи. 

У четвртом поглављу, Ефикасност именованих поштанских оператора, кандидат је извршио 

анализу ефикасности именованих поштанских оператора код којих је дефинисан приступ 

поштанској мрежи, коришћењем ДЕА методе. Посебно је вреднован избор јединица одлучивања 

(ДМУ), избор улазних и излазних параметара за израчунавање промене ефикасности 

(Малмквистов концепт) као и сама провера добијених резултата. Резултатима добијеним у овом 

поглављу, кандидат је потврдио значај приступа поштанској мрежи и истакао потребу даљег 

истраживања, у циљу дефинисања модела приступа у Републици Србији. Коришћена је и цитирана 

релевантна и савремена литература.  

У петом поглављу, Приступ поштанској мрежи у Републици Србији, посебно је вреднована 

методологија истраживања под називом “Пост-ДСС”, која је предвидела комбиновање три методе: 

методе Делфи, прилагођеног модела квалитета услуга – Servqual и методе Сценарија. Кандидат је 

на врло јасан и сликовит начин, помоћу алгоритма, развио методологију „Пост ДСС“. Детаљно је 

приказана анализа стања на тржишту поштанских услуга и укупне поштанске инфраструктуре, 

коју је кандидат извршио и систематски приказао у сарадњи са Независном Регулаторном 

Агенцијом (НРА) и поштанским операторима на територији Републике Србије. Резултати ове 

анализе су били основа за даљи развој методологије „Пост-ДСС“ и коришћење Делфи методе 

којом је извршена прогноза тражње за приступом поштанској мрежи. Кандидат је посебно ставио 

акценат на квалитет вршења услуга, те је због тога извршено утврђивање „Gap“- ova између 

испоручених карактеристика приступа и очекиваних карактеристика приступа, при чему је 

коришћена метода прилагођеног квалитета услуга - Servqual. Добијеним резултатима показана је  



 

 

поузданост Servqual методе и дефинисана су два сценарија, од којих је као погодан за развој 

модела приступ поштанској мрежи предложен сценарио 2 – Приступ свим услугама из опсега 

УПУ (потпуна либерализација тржишта). Поред методологије „Пост-ДСС“, вредновани су 

фактори који утичу на приступ поштанској мрежи, као и степен њиховог утицаја на модел 

приступа.  

Посебно је вредновано анкетирање поштанских оператора, а затим и групе од 13 експерата, што је 

захтевало тематски структуирана питања, која су захтевала дужи временски период анкетирања, 

али су на јасан начин приказала резултате истраживања.  

У шестом поглављу, Развој модела приступа, посебно је вреднован развијени модел приступа 

поштанској мрежи, који је укључио своје основне елементе: одређивање тачака приступа, цене 

приступа (оствареног попуста) и обим пошиљака са којима ће се приступати поштанској мрежи 

именованог оператора. Кандидат је развио методологију за утврђивање тачака приступа, 

користећи вишекритеријумску анализу (метода Прометеј), при чему се акценат ставља на добро 

структуираним алтернативама и критеријума. За вредновање критеријума, коришћено је мишљење 

експерата Факултета техничких наука Нови Сад и Саобраћајног факултета у Београду, мишљење 

Независне Регулаторне Агенције и мишљење експерата поштанског саобраћаја (ЈП “Поште 

Србија” и Хрватска пошта д.д). У овом поглављу дисертације, вреднована је и провера резултата 

добијених вишекритеријумским рангирањем, а резултати су показали да Алтернативе ранга 1 и 

ранга 2 имају и најбољу ефикасност. Посебно је вреднована методологија за обрачун цене 

приступа (оствареног попуста) као и методологија за израчунавање количине пошиљака са којом 

ће се приступати поштанској мрежи именованог оператора. 

У седмом  поглављу, Закључна разматрања и правци даљих истраживања, кандидат даје 

синтезу добијених резултата рада, указује на научни допринос докторске дисертације, истиче 

примењивост дисертације и даје предлоге за даља истраживања. 

 

   VI    СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ      

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 

ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

 

Током израде докторске дисертације кандидат мр Марија Унтербергер објавила је 6 радова 

који су у директној вези са облашћу у којој је спроведено истраживање.  

 

1. Унтербергер М., Шарац Д., Ожеговић С. (2016) Аnalysis of postal market as a precondition 

defining the model access to postal network in Republic of Serbia, XV међународни симпозијум 

Факултета организационих наука – Symorg, Златибор, Зборник радова, стр. 1346-1353, 

ИСБН 978-86-7680-326-2 (М33) 

2. Ожеговић С., Шарац Д., Унтербергер М. (2014) Strategic imperativ in postal services“, XIV 

међународни симпозијум Факултета организационих наука – Symorg, Златибор, Зборник 

радова; стр. 1098-1104, ИСБН 978-86-7680-295-1 (M33) 

3. Кујачић M., Унтербергер M., Шарац Д., Јовановић Б. (2014) Примена методологије 

„Proccess management“ у обављању финансијских услуга ЈП „Пошта Србије“, Техника 6, 

Београд, стр. 1051-1059; ИССН 0040-2176 (M52) 

4. Унтербергер М., Шарац Д., Јовановић Б. (2015) Преглед модела приступа поштанској 

мрежи у земљама Дунавског региона, Дунавски бизнис форум - Конкурентност и одрживи 

развој, КОР 2015; стр. 65-69; ИССН 2335-0172 (М63) 

5. Шарац Д., Унтербергер M., Пајковић I. (2013) Модел јавно-приватног партнерства у 

пружању финансијских услуга путем поште уз коришћење јавне поштанске мреже, XXXI 

симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, 

Саобраћајни факултет у Београду, Зборник радова, Београд, стр. 183-192 ; ИСБН 978-86-



 

 

7395-314-4 (M63) 

6. Шарац Д, Унтербергер М., Дупљанин Ђ., Ожеговић С. (2015) Поштанска мрежа у 

руралним областима Републике Србије“, XXXIII Симпозијум о новим технологијама у 

поштанском и телекомуникационом саобраћају, Саобраћајни факултет у Београду, Зборник 

радова, Београд, стр. 19 -28, ИСБН 978-86-7395-342-7 (М63) 

VII     ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

На основу реализованих истраживања и спроведених анализа, обухваћених у докторској 

дисертацији могу се извести следећи закључци: 

 Основна хипотеза од које се у раду пошло је да се може дефинисати модел приступа 

поштанској мрежи, да је могуће дефинисати приступне тачке на поштанској мрежи именованог 

оператора, количину пошиљака са којом ће се приступати мрежи, врсте услуга које ће 

корисник приступа обављати као и остварени попуст за врсту пошилљака са којом се приступа 

поштанској мрежи. 

 Показано је да универзална услуга готово увек подразумева скуп услуга, које чине писмоносне 

и пакетске услуге, а у већем броју земаља, и остале услуге као што су поштанско-финансијске 

услуге, електронске поштанске  услуге и друге (хипотеза Х1.1). Анализа опсега универзалне 

поштанске услуге је извршена на основу приказа УПУ у 22 анализиране земље чланице 

Светског Поштанског Савеза (СПС) (од укупно 192 земље). 

 Анализа тржишта која је извршена по регионима СПС, обухватила је свих 6 региона СПС 

(Африка, Арапске земље, Азија и Пацифик, Европа и ЦИС земље, Латинска Америка и Кариби 

и Индустријализоване земље) приказаних у временском периоу од 10 година, од 2005. до 2014. 

године. Ова анализа је показала да је број јединица поштанске мреже (пошта) у знатној 

линеарној корелацији са бројем запослених у свим географским подручјима света, па и у 

Републици Србији). Приликом анализе тржишта поштанских услуга, анализирани су сви 

параметри који су били доступни од стране Светског Поштанског Савеза, а то су:  број пошта, 

број писама и пакета у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају и остварени 

приходи. Извршена је анализа тршишта поштанских услуга у Републици Србији, која је 

обухватила све поштанске операторе: и именованог поштанског оператора (Јавно предузеће 

„Пошта Србије“) и остале поштанске операторе (39 поштанских оператора на територији 

Републике Србије). Статистички подаци СПС, за Јавно предузеће „Пошту Србије“, о броју 

пошта, броју запослених, услугама које врше и низу других значајних параметара приказани су 

у временском периоду од 2006. до 2014. године. Поред именованог оператора, анализирани су 

и  сви остали поштански оператори (којих је периоду истраживања било 39)  на основу 

података о врстама поштанских услуга које врше, територији пружања тих услуга, седишту и 

времену издавања одобрења за рад. Анализа је показала да је тржиште у Републици Србији 

делимично либерализовано. Либерализација је отпочела 2010. године, а данас постоји велики 

број поштанских оператора који послују највише на подручју града Београда (44 %), док је 

свега 23 % поштанских оператора који своје услуге врше на територији целе земље. Само 13 % 

оператора пружа своје услуге и ван граница Републике Србије. Потпуна либерализација 

тржишта на територији Републике Србије још није постигнута; још увек постоји монопол на 

тржишту (резервисано подручје) које отежава даљи ток саме либерализације. 

 Приступ поштанској мрежи није негативно утицао на ефикасност поштанских оператора у 

земљама које су га омогућиле у последњих десет година, већ је чак допринео и повећању 

ефикасности. Ова хипотеза (Х1.2) је потврђена израчунавањем Малмквистовог индекса 

ефикасности. Закључци, који су показали повећање ефикасности именованих поштанских 

оператора, донети су на основу узорка од 25 земаља света које имају приступ поштанској 

мрежи, што представља готово 80 % земаља које имају приступ поштанској мрежи. За 

преосталих 20% подаци нису били доступни од стране СПС односно подаци о потребним 

улазним и излазним величинама за поједине земље нису били доступни за анализиране године 

(2005. и 2014. годину). 

 У раду је предложена методологија под називом “Пост-ДСС”, којом је анализиран приступ 



 

 

поштанској мрежи у Републици Србији и којом су дефинисани фактори који утичу на приступ 

поштанској мрежи. Анализа поштанског тржишта спроведа у овом поглављу је показала да је 

приступ поштанској мрежи у Републици Србији могућ, али поштански оператори не користе ту 

могућност. Не постоје поштански оператори заинтересовани за пружање универзалних 

поштанских услуга. Овим је потврђена помоћна хипотеза Х1.3 да постоје многобројни фактори 

који утичу на тражњу за приступом поштанској мрежи. Неке од ових фактора је потребно 

елиминисати или смањити њихов утицај, да би модел приступа могао бити дефинисан. 

Закључци су донети на основу спроведеног истраживања, у коме је учествовало 33,33% 

поштанских оператора. Међутим, уколико се посматра структура обима извршених услуга и 

прихода ових 13 поштанских оператора, може се закључити да ови поштански оператори  

учествују у обиму поштанских услуга са 70%, док је њихово учешће у приходу око 90% 

прихода свих поштанских оператора на територији Републике Србије. Закључује се да је овај 

узорак репрезентативан, и да овај узорак поштанских оператора на јасан начин даље може да 

представи целокупно тржиште приватних поштанских оператора у Републици Србији. 

 Вишекритеријумском анализом је извршено рангирање постављених алтернатива, а 

алтернатива највишег ранга је РПЛЦ - одредишни (ранг 1), затим следи РПЛЦ - полазни (ранг 

2) и ЛПЛЦ – одредишни (ранг 3). Узорак од неколико експерата најрелевантнијих 

инстритуција: Факултета техничких наука Нови Сад и Саобраћајног факултета у Београду, 

Независне Регулаторне Агенције за телекомуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ и 

мишљење експерата поштанског саобраћаја (ЈП “Поште Србија” и Хрватска пошта д.д) 

послужио је за решавање проблема вишекритеријумског рангирања: за дефинисање 

критеријума по којима ће се рангирати постављених 12 алтернатива, за одређивање релативних 

тежинских коефицијената дефинисаних критеријума и за дефинисање типа преферентних 

функција.  

 Провера резултата је извршена израчунавањем ефикасности ДЕА методом, а резултати су 

показали да Алтернативе ранга 1 (РПЛЦ – одредишни) и ранга 2 (РПЛЦ – полазни) које су 

добијене методом Прометеј, имају и најбољу ефикасност (што је доказано ДЕА методом). На 

основу провере резултата, уочава се веза коришћених метода: Прометеј и ДЕА методе. 

Постављених 12 алтернатива (метода Прометеј) приказане су као 12 јединица одлучивања 

односно 12 ДМУ (ДЕА метода). Дефинисаних пет критеријума методе Прометеј: број јединица 

поштанске мреже, избегнути трошкови за писмоносне пошиљке, избегнути трошкови за 

пакете, капацитет тачака приступа и постојање тражње за приступом, приказани су улазним и 

излазним параметрима ДЕА методе. Уочена је веза између минимизованих/максимизованих 

вредности постављеник критеријума са улазним/излазним параметрима ДЕА методе. Они 

критеријуми, који теже минимизацији у методи Прометеј, постају улазни параметри ДЕА 

методе (ДЕА методом тежи смањењу улазних параметара), док критеријуми које је потребно 

максимизовати постају излазни параметри ДЕА методе (ДЕА метода тежи максималном 

повећању излазних параметара).  

 Дефинисане су приступне тачке на поштанској мрежи именованог оператора, количина 

пошиљака са којом ће се приступати мрежи, врсте услуга које ће корисник приступа обављати 

као и остварени попуст за врсту пошиљака са којом се приступа поштанској мрежи. Овим је 

потврђена основна хипотеза Х1.  

 Резултати су указали да је потребно убрзати либерализацију тржишта, као и повећати 

надлежност Регулатора (НРА-РАТЕЛ), како би се приступ могао применитии у Републици 

Србији. Исто тако, намеће се и потреба одређивања оптималног опсега универзалне поштанске 

услуге. Како би се наведене активности могле реализовати, намеће се потреба да се Законским 

актима дефинише оптималан опсег УПУ, надлежност Регулатора и да се утврди тачан датум 

либерализације. Дефинисање и спровођење ових активности представља предуслов за 

отварање Преговарачког поглавља 3 (Пословно настањивање и слобода пружања услуга) у 

даљим преговорим о приступању Републике Србије Европској унији. 

 



 

 

 

VIII   ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

   Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата       

   истраживања.  

У докторској дисертацији кандидат, Марија Унтербергер јасно је и прегледно приказала 

добијене резултате истраживања и у целости је испунила задатке предвиђене планом из пријаве 

докторске дисертације. Резултати добијени истраживањем организовани су према постављеним 

циљевима и задацима истраживања, јасно су и прегледно приказани помоћу слика и табела, уз 

одговарајућа тумачења у тексту.  

Изабрани начин приказа резултата истраживања, као и целокупно тумачење резултата 

спроведеног истраживања су добро одабрани, прегледно и разложно предочени.  

 

Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата и сматра да 

представљају одговарајућу основу за даљи развој и практичну примену модела приступа 

поштанској мрежи.  

 

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? 

Докторска дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним у  

пријави теме.  

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 

Докторска дисертација садржи све битне елементе истраживачког рада.  

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци?  

Основни допринос докторске дисертације је развој модела приступа поштанској мрежи 

именованог оператора.  

Допринос докторске дисертације може се посматрати са теоријског и практичног аспекта. Са 

теоријског аспекта, у раду је извршен преглед и систематизација различитих модела приступа у 

земљама у којима је приступ имплементиран и обједињена су практична и теоријска искуства тих 

земаља. Теоријски допринос је у томе што је дат и детаљан опис стања на тржишту поштанских 

услуга у Републици Србији, а посебно је анализиран опсег универзалане поштанске услуге.  

Истражена је ефикасност именованих поштанских оператора код којих се примењује приступ, 

посматрајући временски период пре приступа и са приступом, а резулатати су указали да приступ 

није негативно утицао на ефикасност именованих поштанских оператора у земљама које су га 

омогућиле у десетогодишњем временском периоду од 2005-2014. године.  

Овим анализама створена је одговарајућа теоријска основа за дефинисање значаја приступа 

поштанској мрежи.  

Основни практични доприноси докторске дисертације су: 

- Развијен је алгоритам за анализу приступа поштанској мрежи, под називом “Пост ДСС” 

(Пост Делфи-Servqual-Сценарио). Основни циљ овако постављене методологије истраживања је 

био да се анализира приступ поштанској мрежи и да резултати анализе буду поуздани и на јасан 

начин да могу да дефинишу факторе који утичу на приступ поштанској мрежи. Предложена 

методологија може да се примени и за решавање других значајних питања из области поштанског 

саобраћаја, посебно у условима непотпуне либерализације и доминантног утицаја именованог 

оператора на тржиште поштанских услуга.   

- Дефинисани су фактори који утичу на приступ поштанској мрежи, и утврђен је њихов утицај на 

приступ. Утврђени су следећи фактори који имају утицаја на приступ поштанској мрежи: 



 

 

постојање резервисаног подручја, неизвесна регулација тржишта поштанских услуга, 

неусклађеност између понуде и тражње за поштанским услугама и недовољна информисаност 

поштанских оператора о услугама пристапа, незаинересованост за сарадњу са Регулатором. 

- Развијена је методологија за утврђивање тачака приступа, која је подразумевала 

вишекритеријумску анализу (метода Прометеј) уз коришћење мишљења експерата из области 

поштанског саобраћаја: Факултет техничких наука Нови Сад, Саобраћајни факултет у Београду, 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, именовани 

поштански оператори Републике Србије и Републике Хрватске. Вишекритеријумском анализом 

извршено је рангирање постављених алтернатива (тачака приступа), а за дефинисање критеријума 

и одређених корака вишекритеријумске анализе коришћено је мишљење поменутих експерата.  

- Могућност провере резултата добијених вишекритеријумским рангирањем. Провера је 

извршена израчунавањем ефикасности ДЕА методом, а резултати су показали да алтернатива 

највишег ранга која је добијена методом Прометеј, има и најбољу ефикасност (што је доказано 

ДЕА методом). 

- Развијена је методологија за израчунавање цене приступа, која се заснива на избегнутим 

трошковима одређене фазе технолошког процеса прераде, извршене од стране корисника приступа 

и може се применити након укидања резервисаног подручја. Предложена методологија 

подразумева израчунавање оствареног попуста тако што ће се од учешћа поједине фазе у 

трошковима одузети директни трошкови који настају приступом поштанској мрежи. 

- Развијена је методологија за израчунавање количине пошиљака са којом се приступа 

поштанској мрежи именованог оператора. Количина пошиљака израчуната је на бази дневне 

продуктивности за једног запосленог. Основни циљ приликом израчунавања количине пошиљака 

јесте да се оствари уштеда у једном запосленом у свакој фази технолошког процеса, коју обавља 

именовани поштански оператор, приликом приступа у дефинисаним тачкама приступа. Врсте 

пошиљака са којом ће се приступати поштанској мрежи су све пошиљке из постојећег опсега УПУ 

(резервисане услуге и нерезервисане у опсегу УПУ). 

- Дефинисане су приступне тачке на поштанској мрежи именованог оператора, количина 

пошиљака са којом ће се приступати мрежи, врсте услуга које ће корисник приступа 

обављати као и остварени попуст за врсту пошилљака са којом се приступа поштанској 

мрежи. Овим је потврђена основна хипотеза Х1. 

 

- Сви теоријски и практични резултати добијени у овој дисертацији отварају простор за даља 

истраживања, која би могла да се усмере у неколико важних праваца: 

а)  израду Законских оквира који ће на јасан и тачан начин дефинисати предложене закључке 

дисертације; 

б) наставак започетих истраживања, са нагласком на усавршавање алгоритма за анализу и 

прогнозу приступа поштанској мрежи; 

в)  праћење и контрола предложеног модела приступа са акцентом на квалитет пружања услуге 

приступа поштанској мрежи и на одрживост универзалне поштанске услуге. 

 

- Сви претходно изнети закључци чине оригинални научни допринос, а примена оваквог 

развијеног модела приступа, могућа је и у другим земљама које немају имплементиран приступ 

поштанској мрежи. 

 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

У дисертацији нису уочени недостаци. 

 

 

 



 

 

X        ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

Наставно-научном већу Факултета техничких наука и Сенату Универзитета у Новом Саду да 

се докторска дисертација под називом “РАЗВОЈ МОДЕЛА ПРИСТУПА ПОШТАНСКОЈ 

МРЕЖИ” прихвати, а кандидату мр Марији Унтербергер одобри јавна одбрана.  

 

 

датум: 13.06.2016. 

 

 

 

 НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   

 

 

 

         ____________________________________________ 

           др Момчило  Кујачић, редовни професор 

              председник комисије 

  

 

         ____________________________________________ 

            др Гордан Стојић, ванредни професор 

члан 

 

 

         ____________________________________________ 

                   др Никола Трубинт, доцент 

 члан 

 

                                                                                

                                                                                ____________________________________________ 

                                   др Предраг Атанасковић, ванредни професор 

 члан 

 

 

                                                                                _____________________________________________ 

              др Младенка Благојевић, доцент 

               члан 

 

 

         _____________________________________________ 

           др Драгана Шарац, ванредни професор 

                     ментор 

 

 

 

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. 

 


