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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

КАНДИДАТА ABDASSALAM ALI MNFID  

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  
 
Наставно-научно веће Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду је 21.05.2020. године, 
одлуком број 10/4-7-4, именовало комисију за писање извештаја о оцени докторске дисертације докторанда 
Abdassalam Ali Mnfid под називом „Глобализација и стање привреде у Републици Србији.“  
 

 

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: 
 
Проф. др Mарко Царић, редовни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду, 

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

20.02.2012. године – ментор  

 

Проф. др Лазар Ожеговић, редовни професор на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 

ужа научна област: Пословна и међународна економија, изабран у звање 19. 09. 2018. године – члан комисије; 

 

Проф. др Маја Ковачевић, ванредни професор на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 
ужа научна област: опште и правне науке, изабрана у звање 17.04.2019. - председник комисије. 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

Abdassalam Ali Mnfid 
 

2. Датум рођења, општина, Република:  
 18.08.1981.год., Зентан, Либија   
 

3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе / мастер рада: 
01.06.2016.год., Нови Сад, Електронско учење 
 

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

5. Радно искуство: 
/ 

6.     Публиковани радови по категоријама:  
 1.  Protić, R., Protić, N., Prodanović, R., Zarić, G., Hassan, H.H., Mnifid, A.A, Kharud, M.M (2018). Spike Lenght of Winter 

Wheat Varieties According to Different Ways of Seed Protection, Romanian Biotechnological Letters, 23(3), pp. 13697-
13701. (M23)  

  2. Mahmoud, A.O.A., Mnifid, A.A., Abuhteara, M.A.A., Kovačević, M., Gardašević, J., & Mohamoud, O.A. (2020). Značaj 
inovativnosti i društveno odgovornog poslovanja malih i srednjih preduzeća u uslovima održivog razvoja, Ecologica, Vol. 27, 
No. 99, pp. 486-492. ISSN: 0354-3285, UDC: 001.895 334.012.63-64 (M51)   

  3. Mnifid, A.A., Mahmoud, O.M.A., Abuhteara, M.A.A., Mohamoud, O.A (2020). Konceptualni okvir politike poljoprivrednih 
inovacija u zemljama Afričkog kontinenta, Ekonomija – teorija i praksa, Vol 13, No. 2, pp. 55-74. (M52)   

 

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

„Глобализација и стање привреде у Републици Србији.“ 
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IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

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

Докторска дисертација под називом „Глобализација и стање привреде у Републици Србији“ написана је на 213 

стране и садржи 164 библиографскe јединицe.  

 

Дисертација је обрађена кроз девет поглавља и садржи: 

1. УВОД 

1.1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА 

1.2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА  

1.3. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА  

1.4. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

2. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО СВЕТСКИ ПРОЦЕС  

2.1. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

2.2. ЕКОНОМСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА  

2.3. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКЕ ЕКОНОМИЈЕ  

3. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  

3.1. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКИХ ТОКОВА  

3.2. УТИЦАЈ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ  

3.3. УЛОГА ТРАНСНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

3.4. УЛОГА И ЗНАЧАЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

4. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  

4.1. ПОЈАМ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

4.2. ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

4.3. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ  

4.4. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  

4.5. МОДЕЛИ ЕКОНОМСКО РАСТА И РАЗВОЈА 

4.6. СТРАТЕГИЈА ЕКОНОМСКОГ РАСТА  

4.7. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА И РАЗВОЈА  

5. ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИВРЕДНИ РАСТ  

5.1. ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ КАО ПОСЛЕДИЦА ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 

5.2. РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

5.3. МЕЂУНАРОДНО КРЕТАЊЕ КАПИТАЛА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

5.4. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИНОВАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

5.5. ПРИВРЕДНИ РАСТ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ  

5.6. ПОКАЗАТЕЉИ ИНОСТРАНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ  

6. УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

6.1. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

6.2. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ  

6.3. ИНОВАТИВНОСТ У РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

6.4. ПРОБЛЕМ  РАСТА И РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

6.5. ИНФЛАЦИЈА И ЕКОНОМСКИ РАСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

6.6. РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

7. УЛОГА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У РАЗВОЈУ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ  

7.1. ЗНАЧАЈ СЕКТОРА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

7.2. РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  

7.3. УТИЦАЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ Error! Bookmark not defined. 

7.4. РАСТ И РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  

7.5. СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УЛАЗАК НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ТРЖИШТА  

7.6. БИЗНИС ИНКУБАТОРИ КАО МОДЕЛ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА И УТИЦАЈА НА СТАЊЕ        ПРИВРЕДЕ

  

8. ЗАКЉУЧАК  

9. ЛИТЕРАТУРА  

 

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
  

У оквиру кључне документације дат је извод садржаја докторске дисертације. Он у најкраћим цртама 

објашњава структуру истраживања. Садржи циљ истраживања, важније резултате и концизан закључак.  

У уводном делу изложени су предмет и циљ истраживања, при чему су у оквиру истог поглавља 
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дефинисане хипотезе. У уводу је дат кратак осврт на феномен глобализације светске привреде и њен 

утицај на привреду Републике Србије. Глобализацијом је Република Србија несумњиво, постала део света, 

јача се конкуренција, подиже се и ниво увоза и извоза. Значај за привредни раст свих земаља, а посебно 

земаља у развоју и земаља у транзицији, а тиме и Републике Србије, имају страна улагања, која су значајна 

у структурним променама производње и извоза. Увод садржи све битне одреднице и конципиран је према 

правилима методологије научно-истраживачког рада. 

Поглавље „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО СВЕТСКИ ПРОЦЕС“ кроз дефинисање процеса глобализације, бави 

се питањем економске глобализације и глобализације светске економије. Феномен глобализације означава: 

актуелни технолошки, друштвени, политички, економски и културолошки процес и често се третира као 

прелаз у нову епоху, са новим карактеристикама, које се заснивају на све већим технолошким 

могућностима. Глобализација подразумева висок степен међузависности националних економија и као 

таква, резултат је снажног техничко – технолошког прогреса и подразумева уједначавање и хомогенизацију 

производа, квалитета, еколошких стандарда, приближавање нивоа дохотка и квалитета живота, на светском 

нивоу. 

 

Поглавље „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА“ обухвата глобализацију светских токова и утицај процеса 

глобализације на мултинационалне компаније, кроз дефинисање улоге и значаја транснационалних 

компанија и малих и средњих предузећа у процесу глобализације.  Глобализација, као феномен, који 

подразумева повезивање, које у том смислу превазилази оквире националне државе, осим што представља 

нови степен, не само економске, културне и политичке интеграције држава, али и региона света, 

представља и висок степен интегрисаности света. 

 

Поглавље „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“ бави се појмом и циљевима одрживог развоја кроз 

појам глобализације и развоја и појам одрживог развоја и економске политике, сагледавајући моделе, 

стратегије и проблеме економског раста и развоја. Процес глобализације омогућен је сниженим 

трошковима интеграције појединих земаља у светске токове, а то је конципирано на брзим технолошким 

променама и променама политика развоја у смислу њиховог већег окретања деловању тржишних 

законитости и либерализације економских токова. 

  

Поглавље „ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИВРЕДНИ РАСТ“ 

обухвата интеграционе процесе као последицу процеса глобализације, развојну стратегију, међународно 

кретање капитала и привредни раст у условима глобализације, кроз улогу и значај иновација у процесу 

глобализације и показатеље иностране задужености.     

Поглавље „УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“обухвата 

стратегију развоја, конкурентност и иновативност у развоју привреде Републике Србије кроз питање 

привредног раста и развоја у Републици Србији. Основни продукт глобализације је појава 

мултинационалних компанија у Републики Србији, које су након преузимања домаћих компанија, 

обезбедиле повећање економске ефикасности тако што су, поред других примењених мера, извршиле 

смањење и реструктуирање радне снаге.    

 

 

Поглавље „УЛОГА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У РАЗВОЈУ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ“ бави 

се питањем значај сектора малих и средњих предузећа у привреди Републике Србије и развоја малих и 

средњих предузећа, кроз утицај малих и средњих предузећа на привредни раст и развој, стратегију 

предузећа за улазак на интернационална тржишта и бизнис инкубаторе, као модел развоја предузетништва 

и утицаја на стање привреде. 

  

У осмом делу формулисан је закључак уз сумирање научног доприноса докторске дисертације. 

У оквиру деветог дела наведена је литература, која је коришћена приликом израде докторске дисертације.

  

 

Предмет истраживања је сагледавање комплексног односа између феномена глобализације светске 

привреде и утицаја на привреду Републике Србије. С обзиром да чињеницу да  глобализација утиче на 
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процес транзиције земаља централне и источне Европе ка тржишној економији, а тиме и на прилив 

иностраног капитала, основни циљ истраживања усмерен је на анализу утицаја процеса глобализације на 

привредни раст и развој, а у том смислу и на финансирање привреде Републике Србије. 

Циљ истраживања је свеобухватна анализа утицаја глобализације у циљу описа процеса и појава 

глобализације и њеног утицаја на стање привреде у Републици Србији.  

Значај истраживања произилази из чињенице да је глобализацијом, Република Србија несумњиво 

постала део света, с обзиром на јачање конкуренције и подизанја нивоа увоза и извоза. Значај за привредни 

раст свих земаља, а посебно земаља у развоју и земаља у транзицији, а тиме и Републике Србије, имају 

страна улагања, која су значајна у структурним променама производње и извоза.  

Хипотеза: Утицај процеса глобализације на националну економију, предуслов је за остваривање 

привредног раста и развоја Републике Србије. 

На основу опште хипотезе, постављене су и помоћне хипотезе: 

Разматрање актуелног феномена глобализације и пратећих глобалних кретања, од суштинског је значаја за 

успешну изградњу савремених друштава и њихових институција;  

Постепено прихватање савремених трендова у одвијању финансијских трансакција, доводи до напретка 

тржишта капитала и отварања за стране инвеститоре. 

Хипотеза у истраживању, као и потхипотезе су научно и пресизно постављене.  

 Методи истраживања који се користе су одговарајући за проблематику, а прилагођени су конкретном 

предмету истраживања. Комплексност односа глобализације и утицаја на привреду Републике Србије 
намеће неопходност примене индуктивне и дедуктивне методе. 

 У погледу метода истраживања, такође, аналитичко-синтетичке методе омогућиле су повезивање 

најважнијих елемената у одређену целину, која је представљала грађу докторске дисертације, при чему је у 

у циљу описа утицаја процеса глобализације на националну економију, примењена и дескриптивна метода. 

У том смислу, реч је о стандардним научним методама и логичан је редослед активности у истраживању, 

које аутор наводи.  

„РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА“ као најважнији сегмент докторске дисертације 

инкорпорира седам поглавља, где свако поглавље садржи неколико важнијих тачака. Разумевање и 

објективно разматрање актуелног феномена глобализације и пратећих глобалних кретања, од суштинског 

је значаја за успешну модернизацију и демократску изградњу, како савремених друштава и њихових 

институција, тако и међународног поретка у целини. У том погледу, промене са којима се суочавају 

компаније, на почетку овог века, резултат су утицаја више фактора.  

Овај главни сегмет је приказан на високом научно-стручном нивоу, а резултати су уверљиви, поучни и 

пријемчиви, не само научно-стручној јавности, већ и ширем аудиторијуму.  

VI ЗАКЉУЧЦИ, ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

Основни циљ истраживања је утицај процеса глобализације на националну економију, као предуслов за 

остваривање привредног раста и развоја Републике Србије. Истраживање које је резултирало теоријском и 

компаративном анализом потврдило је основну хипотезу, односно да је утицај процеса глобализације на 

националну економију, предуслов је за остваривање привредног раста и развоја Републике Србије.  

Такође, глобализација, као светска појава, током претходних година, покренула је процес стварања нових 

односа између држава, људи и компанија. Чињеница је да глобализација отвара многа питања и дилеме и 

да ствара многобројне ризике и негативне ефекте, посебно у случају земаља у развоју и транзицији.  

Глобална неравномерност у развоју, у условима доминације монополизованих интереса водећих глобалних 

фактора, директно се рефлектује на унутрашње односе и промене у неразвијеним и транзицијским 

земљама, у виду убрзаног социјалног раслојавања, пораста сиромаштва и незапослености, смањивања 

социјалне сигурности, заштите и перспективе, као и пораста задужености и зависности од светских центара 

финансијске моћи.  

Међутим, глобализација има и другу, позитивну страну, коју чине могућности које она отвара, као што су 
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модернизација и проширивање локалних хоризоната. Кључно питање није да ли прихватити или одбацити 

глобализацију, него како искористити могућности које она отвара, а истовремено избећи ризике које 

доноси. 

Поред великог пораста размене и расположивост нових производа и услуга и велике мобилности 

иностраних инвестиција и кретања људи, други фактор представља утицај савремених комуникацијских 

технологија. Ова два фактора су утицала на промену моћи на тржишту, од произвођача ка потрошачу, 

односно крајњем кориснику. С обзиром на чињеницу  да је у економском смислу, Република Србија 

просторно мала земља, своје пословне активности, а тиме и привредни раст, може остварити једино, ако се 

предузећа интернационализују и почну у већој мери да послују на иностраним тржиштима. За сада 

резултати привредног раста Републике Србије нису задовољавајући, јер је присутно ослањање на масовну 

производњу, али и превелик асортиман робе у извозу, што не може бити дугорочна стратегија за излазак на 

инострана тржишта.  

Слабљење спољнотрговинских резултата Републике Србије, а првенствено извоза,  јавља се због 

недовољне конкурентности домаћих произвођача на иностраном тржишту, што значи да домаћа предузећа 

немају способност да на иностраном тржишту буду успешнија, од других предузећа, из исте области 

пословања. Извозни потенцијал привреде Републике Србије карактерише ниска конкурентност, са високим 

степеном диверзификације, али и малим ефектом економије обима.   

Томе је допринела и чињеница да је Република Србија дуго година била изолована, у односу на светско 

тржиште, као и чињеница да је са доласком нове економске власти, креирање одговарајућег амбијента за 

раст и развој домаћих предузећа, текло споро, при чему тај процес и даље тече недовољно брзо, а самим 

тим ни привредни раст не може бити на задовољавајућем нивоу.  

 

Ипак, постепено прихватање савремених трендова у одвијању финансијских трансакција, које је 

привредном систему Републике Србије наметнуо процес глобализације, говори о постепеном напретку 

тржишта капитала и отварању за стране инвеститоре. 

Кроз истраживање, дошло се до закључка да основну карактеристику савременог друштвеног и економског 

живота земаља, чини стање међузависности, те на тај начин, глобализација представља међузависност и 

глобалну повезаност, на широком простору. Запосленост, као  један од значајних чинилаца привредног 

раста и развоја, наметнуло је разлагање проблема раста и развоја и кроз проблем незапослености. 

 

*  *  *  

 

Суштина проблема истраживања јесте сагледавање комплексног односа између феномена глобализације 

светске привреде и утицаја на привреду Републике Србије. На основу дефинисане методологије, анализом 

теорије и стања у пракси, теоријском анализом у овој докторској дисертацији дошло се до закључака да 

глобализација отвара многа питања и дилеме и ствара многобројне ризике и негативне ефекте, посебно у 

случају земаља у развоју и транзицији. 

 Глобализација, као светска појава, током претходних година, покренула је процес стварања нових односа 

између држава, људи и компанија. Једно од кључних питања које глобализација отвара јесте да ли 

прихватити или одбацити глобализацију, односно како искористити могућности које она отвара, а 

истовремено избећи ризике које доноси.   

Привреда је динамички систем који доводи до сталних промена највишег нивоа стабилности. Осим тога, 

може се говорити и о немогућности да се унапред утврди где је за неки велики систем његов највећи 

могући ниво стабилности. Достигнути ниво привредног развоја у савременим друштвеним условима, у 

великој мери одређује квалитет укупних друштвених односа.  

У том смислу, привредни развој је пун комплексних међузависних промена, које се истовремено 

манифестују у материјалној технологији, у виду веза и удруживања у којима људи живе и раде, као и у 
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искуствима, способностима и навикама појединаца и као такав, економски развој не може се посматрати 

изван контекста целокупног друштвеног развоја, с обзиром да је привреда један од најважнијих делова 

друштвеног система, те је и економски развој неодвојив од друштвеног развоја. 

Теоријском анализом потврђена су истраживања да је разматрање актуелног феномена глобализације и 

пратећих глобалних кретања, од суштинског значаја за успешну изградњу савремених друштава и њихових 

институција.  Имајући у виду различита појмовна одређења и битна обележја савремене 

глобализације, глобализација као објективан и противречан процес великих и убрзаних светских промена, 

води публиковању постојећег у нови светски систем репродукције, односно ка стварању светског друштва. 

Утицај људских ресурса на привредни раст и развој, у савременим условима, постаје од пресудног значаја, 

док технолошки развој који се остварује применом иновација, постаје чинилац који снажно утиче на 

индустријску снагу земље. 

С обзиром на значај разматрања питања проблема раста и развоја, анализа није само указала на постојећа 

економска кретања, већ је усмерена и на утврђивање начина, на основу којих ће актуални интеграцијски и 

будући економски токови утицати на одреднице раста, са посебним освртом на Републику Србију, као 

земљу у транзицији.  

Проблематика привредног раста и развоја представља саму суштину економске теорије и праксе, као и 

суштину целокупног рада. Теоријском анализом потврђена су истраживања да постепено прихватање 

савремених трендова у одвијању финансијских трансакција, доводи до напретка тржишта капитала и 

отварања за стране инвеститоре. 

Мала и средња предузећа представљају окосницу развоја економија развијених земаља света, дају највећи 

допринос запослености и економском расту и развоју, имају важну улогу у процесу транзиције земаља у 

развоју,  а посебно су значајна, јер представљају простор за примену нових идеја, брзо се прилагођавајући 

захтевима окружења, првенствено тржишта.   

Последњих деценија у развијеним земљама, бизнис инкубатор се афирмише као нови модел развоја МСП. 

У земљама у транзицији, у последњој деценији прошлог века, инкубатори су се испољили као средство 

подршке развоја и раста МСП равномерног регионалног развоја и укључивања њихових привреда у 

европске интеграционе процесе. 

Резултати добијени израдом дисертације потврдили су да основну карактеристику савременог друштвеног 

и економског живота земаља, чини стање међузависности, те на тај начин, глобализација представља 

међузависност и глобалну повезаност, на широком простору. 

 

 Закљчци се износе таксативно, логичким редом и имају научни смисао и практични значај. 
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VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати истраживања су приказани логичким редом, јасно протумачени и представљени, тако да су разумљиви 

научно - стручној и широј јавности. 

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

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

ДА. 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 

ДА. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 

С обзиром на чињеницу да  глобализација утиче на процес транзиције земаља централне и источне Европе ка 

тржишној економији, а тиме и на прилив иностраног капитала, резултати истраживања престављају значајан 

научни  и практични допринос, јер указују на утицај процеса глобализације на привредни раст и развој, а посебно и 

на финансирање привреде Републике Србије, с обзиром на то да је глобализацијом, Република Србија несумњиво, 

постала део света.  

Истраживање се спроводи кроз утврђивање међузависности и глобалне повезаност, на широком простору, са 

посебним акцентом на стање привреде у Републици Србији.  

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
 

Као недостатак истраживања може се навести недовољна примена одређених научних метода, које би могле 

прецизније да обухвате питање глобализације и стања привреди у Републици Србији. Међутим, наведено не може 

имати значајнији утицај на резултате, који су предочени и импликације које из њих проистичу. 

IX ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана. 
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