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ПРИКАЗ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КАНДИДАТА 

који садрже резултате истраживања у оквиру докторске дисертације 

Р. бр. Аутор-и, наслов, часопис, година, број волумена, странице Категорија 

1 

Милош Стојановић, Марина Ђорђевић, The role of environmental taxes in Serbian tax 

system, Економика, Друштво економиста „Економика“ Ниш, 2016, потврда о 

прихватању и објављивању рада у броју 4/2016. 

M52 
Рад поред презентације самог појма и значаја еколошких пореза, указује на њихов полошај у Србији. Указано је на то 

да у Републици Србији еколошки порези јесу фискално значајни, али и да је њихов еколошки ефекат знатно низак. 

Основни разлози овог ниског ефекта су неадекватна структура еколошких пореза и лоша диференцијација 

дефинисаних пореских стопа. Ниско учешће еколошких накнада у структури еколошких пореза има велики утицај на 

то да средства која се издвајају за заштиту животне средине у односу на ниво прикупљених еколошких пореза буду 

на знатно нижем нивоу у односу на земље ЕУ.  

2 

Милица Цветковић, Милош Стојановић, Положај пољопривреде Србије у 

међународним интеграцијама, Регионална научна конференција – ЕРАЗ 2015, 2015, Vol. 

1, 429-436. М63 
У раду се поред указивања на значај робне размене пољопривредних производа између ЕУ и Србије, говори и о 

потреби прозимања пољопривредне политике са социјалном, еколошком и руралном политиком и указује се на 

потребу хармонизације са стандардима уније на овим пољима. 

3 

Милица Цветковић, Милош Стојановић, Регионални развој и економска криза у ЕУ и 

Србији, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 2013, Vol. 

1, 321-332. 

M33 
У раду се поред указивања на значај равномерног регионалног развоја, указује и на потребу да тај развој буде одржив. 

Потреба одговорнијег односа према глобалним економским кретањима, светској трговини, енергетици и заштити 

животне средине је кључна за решављње проблема глобалне кризе и као таква треба дас буде уткана у стратегију 

развоја земље. Рад такође указује и на значај планирања ,,зеленог развоја“ и санирање ефеката стаклене баште, а у 

вези са обавезама из Кјото протокола. Такође рад указује и на значај усклађивања економске политике Србије са 

политиком Европске уније, а посебно у питањима одрживог регионалног развоја. 

НАПОМЕНА: уколико је кандидат објавио више од 3 рада, додати нове редове у овај део документа 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кандидат испуњава услове за оцену и одбрану докторске дисертације који су предвиђени Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 
ДА НЕ 

 

Кандидат Милош Стојановић испуњава све услове за оцену и одбрану докторске дисертације који су предвиђени 

законом о високом образовању, Статутом универзитета у Нишу и Статутом Економског факултета у Нишу. У складу са 

Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета у поступку организовања и завршетка докторских академских 

студија  и израде и одбране завршног рада - докторске дисертације Економског факултета у Нишу, кандидат је извршио све 

предиспитне и испитне обавезе на докторским академским студијама, презентовао резултате истраживања у вези са 

пријавом теме докторске дисертације на докторантским колоквијумима и пријавио тему докторске дисертације. Кандидат 

такође испуњава и услове који су дефинисани Правилником о поступку примене и условима за одбрану докторске 

дисертације Универзитета у Нишу. Такође кандидат је аутор научног рада објављеног у домаћем часопису са листе 

Министарства надлежног за науку и првопотписани аутор научног рада објавњеног у часопису који издаје Економски 

факултет, Универзитета у Нишу. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

 

Докторска дисертација Милоша Стојановића ,,Ефикасност пореза у решавању еколошких проблема“, поред 

увода и закључка има пет поглавља.  

Прво поглавље  ,,Теоријски оквир еколошких пореза“ је подељено на три дела. У првом делу овог поглавља, 

кандидат полази од објашњења појмова јавна и природна добра и кроз њихову анализу указује на сличности и 

разлике између њих. У другом делу кандидат се бави еколошким проблемима као екстерним ефектима и могућим 

решењима ових негативних екстерних ефеката, док у трећем делу овог поглавља врши дефинисање еколошких 

пореза, указује на прености и недостатке, перформансе ових пореза, као и значај спровођења пореске еколошке 

реформе.   

Назив другог поглавља рада је ,,Економски ефекти зеленог опорезивања“ и у оквиру њега кандидат је 

издвојио четири дела. У првом делу кандидат се бави двоструком дивидендом која се може остварити кроз 

пореску еколошку реформу. Приходно неутралном пореском еколошком реформом могуће је решавати еколошке 

проблеме и тиме остварити зелену дивиденду, али и блажим опорезивањем рада смањити незапосленост, и на тај 

начин остварити и плаву дивиденду. У другом делу другог поглавља кандидат говори о утицају еколошких пореза 

на конкурентност, а у трећем о утицају ових пореза на дистрибуцију доходка. У четвртом делу је приказано како 

ПДВ у себи може да има имплементиране еколошке циљеве. 

У трећем поглављу ,,Анализа примене еколошких пореза у изабраним земљама“ садрже се три дела. У првом 

делу кандидат врши анализу значаја еколошких пореза у ЕУ као целини и појединачно у изабраним земљама 



чланицама уније, а са циљем да укаже на специфичности еколошког опорезивања у свакој земаља. Други део овог 

поглавља обрађује стање еколошког опорезивања у развијеним земљама, а које нису чланице Европске уније. 

Трећи део се бави све већим значајем еколошких пореза у недовољно развијеним земљама.  

Четврто поглавље ,,Инструменти фискалне политике у решавању еколошких проблема у Републици 

Србији“ подељен је у три тематске целине. Прва од њих обрађује питање еколошких проблема у Србији, где је 

кандидат указао на најзначајније еколошке проблеме. У другом делу канидат је приказао оне типове акциза у 

пореском систему Републике Србије, који се према класификацији сматрају еколошким порезима (акцизе на 

нафтне деривате и акцизе на електричну енергију), а у трећем систем еколошких накнада у Србији и анализом 

указао на проблеме који се јављају када је у питању коришћење накнада у реализацији еколошких циљева.  

Мерење ефикасности еколошких пореза извршено је у делу дисертације који носи назив ,,Анализа 

ефикасности еколошког опорезивања“ и који је подељен у  пет делова. У овом делу кандидат применом 

статистичких метода утврђује везе између посматраних појава и долази до резултата о ефикасности еколошких 

пореза. У првом делу овог поглавља кандидат врши анализу реализације плаве и зелене дивиденде у земљама 

Европске уније које су спровеле пореску еколошку реформу употребом панел анализе података. У другом делу 

петог поглавља кандидат указује на потребу правилног дефинисања пореске обавезе загађивача, а на основу 

стварног нивоа загађења и постављених еколошких циљева и долази до значајних закључака анализом накнаде на 

емисију азотних оксида у Шведској. У трећем делу кандидат врши компарацију различитих инструмената који се 

могу користи у решавању еколошких проблема, док у четвртом указује на позитивну везу између еколошких 

пореза и еколошких иновација. На крају овог поглавља, кандидат даје предлоге за даље повећање ефикасности 

еколошког опорезивања како у Србији, тако и у свету.  

 

 

Ниво остваривања постављених циљева из пријаве докторске дисертације (до 200 речи) 

 

Кандидат је у докторској дисертацији поставио као научни циљ свог истраживања квалитативну и 

квантитативну анализу ефеката еколошких пореза у земљама које су спровеле пореску еколошку  реформу, као и 

потврђивање да су еколошки порези најефикаснији економски инструмент  пореске политике у решавању 

еколошких проблема. На основу увида у написану докторку дисертацију, можемо закључити да је тај циљ 

успешно постигнут.  

Осим тога, кандидат је остварио и постављени друштвени циљ указивањем  на значај еколошких пореза кроз 

статистичку анализу и давањем препорука Влади Републике Србије, да  се кроз екологизацију пореског система 

могу истовремено решавати и еколошки и економски проблеми. 

Значај докторске дисертације се огледа у актуелности еколошких проблема и све већој потреби њиховог 

решавања кроз економску политику земље, пре свега путем инструмената фискалне политике. С обзиром на то да 

еколошка свест, како на локалном, тако и на глобалном нивоу, није довољно развијена и на то да је основни циљ 

економске политике највећег броја земаља света одрживи развој, велики број држава се одлучио за екологизацију 

пореских система. Изучавање ове теме у нашој држави је такође значајно због тога што се овом проблематиком 

бави мали број аутора, а између осталог и са аспекта испуњавања услова за улазак у Европску унију, где се 

решавању еколошких проблема даје велики значај. 

  

Вредновање значаја и научног доприноса резултата дисертације (до 200 речи) 

 

Значај и научни допринос докторске дисертације, у најширем  се огледа у доприносу досадашњих 

истраживања на пољу еколошких пореза и свеобухватном теоријском и концептуалном уобличавању ове 

материје.   

Теоријски допринос докторској дисертацији огледа се у систематизацији сазнања о еколошком опорезивању, 

као и резултатима претходних истраживања.  Резултати емпиријских истраживања представљају посебан 

допринос докторске дисертације, јер обезбеђују адекватне доказе о неопходности увођења еколошких пореза у 

порески систем сваке земље, како у циљу повећања пореских прихода, тако и у циљу смањења нивоа загађености 

животне средине.  

Сумирањем теоријских и емпиријских истраживања обезбеђена је интеграција знања о еколошким порезима 

и њиховим економским и еколошким ефектима. Резултат тога је научно заснован и практично потврђен садржај 

докторске дисертацијена основу кога су дате препоруке у циљу повећања ефикасности пореског система 

Републике Србије.  

Такође, значај и научни допринос дисертације огледа се у томе што су главна истраживачка и помоћне 

хипотезе доказане. Главна истраживачка хипотеза  која гласи: Реформа еколошких пореза спроведена по принципу 

приходне неутралности доводи до смањења нивоа загађења и незапослености, доказана је  и операционализована 

уз помоћ помоћних хипотеза.  

 

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 речи) 

 
Кандидат је уз сугестије менторске комисије дефинисао предмет и циљеве истраживања, а затим и структуру 

докторске дисертације. Показао је висок степен самосталности у свим фазама израде докторске дисертације. На 



основу релевантне литературе и законодавних решења из области еколошких пореза, кандидат је дао добар 

теоријски основ овом истраживању.  

Након тога, кандидат је самостално реализовао и све фазе емпиријског истраживања, користећи савремене 

економетријске  методе, што му је омогућило да самостално тестира дефинисане хипотезе, формулише закључке 

и  предложи одређене препоруке.  

 

ЗАКЉУЧАК (до 100 речи) 

  
На основу детаљне анализе садржаја, коришћених метода, као и остварених циљева и доприноса 

истраживања,  Комисија констатује да је докторска дисертација резултат смосталног научног истраживања 

кандидата и да представља значајан научни допринос.  Докторска дисертација је урађена у складу са Законом, 

Статутом Универзитета и Статутом Економског факултета у Нишу. 

Сходно томе, Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију кандидата Милоша Стојановића под 

називом  „Ефикасност пореза у решавању еколошких проблема“ и предлаже Наставно-научном већу 

Економског факултета у Нишу да прихвати Извештај о оцени докторске дисертације и одобри његову јавну 

одбрану. 

    

КОМИСИЈА 

Број одлуке ННВ о именовању Комисије 8/18-01-008/16-018 

Датум именовања Комисије 18.11.2016. 

Р. бр. Име и презиме, звање Потпис 

1. 

др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор председник 

 Економске науке Економски факултет у Нишу 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

2. 

др Марина Ђорђевић, ванредни професор ментор, члан 

 Економске науке Економски факултет у Нишу 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

3. 

др Марина Димитријевић, ванредни професор члан 

 Правнo-економске науке Правни факултет у Нишу 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

  

    

  Датум и место: 

  6.12.2016. Ниш 

 

 

 


