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Janaćković, M., Petrović-Ranđelović, M. (2019) Relationship Between Ease of Doing 

Business Indicators and the Foreign Direct Investment Inflows in the Republic of Serbia. 
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М51 

У падс јг жреакнсе енахај жнджкаеопа лакоћг жорловања као дгегпмжнанег жпжлжва репанжу джпгкенжу 

жнвгрежфжја. Асеопж рс жржжежвалж вгес жемгђс жнджкаеопа лакоћг жорловања ж жпжлжва репанжу 
джпгкенжу жнвгрежфжја с жпжвпгдс Ргжсблжкг Спбжјг еа жгпжод од 2010. до 2017. годжнг. Джнамжхка ж 
копглафжона аналжеа рс жпжмгњгнг с раглгдавањс мгђсеавжрнореж жнджкаеопа лакоћг жорловања. 
Добжјгнж пгеслеаеж жокаесјс да жнджкаеопж Ргцавањг нгролвгненореж ж Иедавањг гпађгвжнркжу доевола 
жмајс највгћж регжгн рлагања ра жпжлжвом репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја, док жнджкаеопж Увођгњг 
глгкепжхнг гнгпгжјг, Рггжреповањг жмовжнг, Добжјањг кпгджеа ж Сжповођгњг сговопа  жокаесјс нггаежвно 

рлагањг ра кпгеањгм репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја. Главнж пгеслеаеж овог жрепаджвања рс копжрнж 
кпгаеопжма гкономркг жолжежкг, јгп жпсдајс добпс орновс еа топмслжрањг репаеггжјг снажпгђгња 
жорловног амбжјгнеа с Ргжсблжфж Спбжјж. 

2 

Јанаћковић, М., Јанаћковић, Т. (2018) Кинеске стране директне инвестиције у 

европским земљама. Економркж жеаеовж, 8 (16): 28-39. 

 

M52 

Кжна јг с жпгеуодном жгпжодс жореала јгдан од највгћжу жевоенжка репанжу жнвгрежфжја како с 
Евпожркжм егмљама, еако ж с дпсгжм дгловжма рвгеа. Улагања с гвпожркг егмљг Кжнж донорг многобпојнг 
копжреж којг рг жржољавајс с жпжбављањс егунологжјг, know-how, сржореављањс логжрежхког сжопжцеа 
на гвпожрком епджцес. Пормаепајсћж ра аржгкеа егмаља домаћжна, жпжлжв кжнгркжу жнвгрежфжја 
донго јг новг гкономркг жпжлжкг, напохжео онжм гвпожркжм егмљама којг рс жмалг рлаб гкономркж паре ж 

којг рс бжлг рсохгнг ра вжроком нгеажорлгноцћс након кпжег гвпа. У падс рс жпжкаеанж глобалнж епгндовж 
кжнгркжу джпгкенжу жнвгрежфжја, моежвж којж рс жодреаклж кжнгркг жнвгрежеопг да сладс с гвпожркг 
егмљг, жоепгбг Евпожркг снжјг еа кжнгркжм жнвгрежфжјама, као ж добап жпжмгп жпжвлахгња кжнгркжу 
жнвгрежфжја с Ргжсблжфж Спбжјж. 

3 

Јанаћковић, М., Јанаћковић, Т. (2019) Утицај политичког ризика на стране директне 

инвестиције. Економркж ржгналж, 14 (2): 15-30. 

M52 

Полжежхкж пжежк, као тгномгн, однорж рг на жолжежхкг ж пггслаеопнг ожарнореж којг жореојг с егмљама 
домаћжнжма. Мслежнафжоналнг копжопафжјг жормаепајс жолжежхкж пжежк егмљг домаћжна као јгднс од 
најваднжјжу одпгднжфа с доноцгњс жнвгрежфжонжу одлска. Полжежхкж такеопж с егмљж домаћжнс којж 
сежхс на нжво пжежка мслежнафжоналнг копжопафжјг рс: жолжежхка нгреабжлноре, конепола доенака, 

гкржпожпжјафжја владг егмљг домаћжна, као ж паелжкг с владжнжм жпожжржма. На мгђснаподном жланс, 
ржповгдгнг рс многг акежвнореж с намгпж пггслжрања нжвоа жолжежхког пжежка, жоргбно с егмљама с 
паевојс. Имајсћж ео с вждс, фжљ пада јг да скадг на енахај којж жолжежхкж пжежк егмљг домаћжна жма еа 
репанг джпгкенг жнвгрежфжјг, однорно, одлскг мслежнафжоналнжу копжопафжја жпжлжком обављања 
жпгкогпанжхнжу акежвнореж. 
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Јанаћковић, М., Јанаћковић, Т. (2018) Стране директне инвестиције и локална 

финансијска тржишта. Економркж ржгналж, 13 (1): 67-82.  

M53 

Похгеком 90-жу годжна XX вгка долаеж до гкржанежјг мгђснаподног кпгеања кажжеала, жпаћгнжм 
жпомгном њгговг репскеспг с копжре домжнаненог жоежфжонжпања жпжваеног с однорс на јавнж репанж 
кажжеал. У жрео впгмг, жпомгњгна јг ж репскеспа еокова жпжваеног репаног кажжеала, гдг напохжес 

гкржанежјс доджвљавајс репанг джпгкенг жнвгрежфжјг. Ппгдмге пада рс гтгкеж репанжу джпгкенжу 
жнвгрежфжја на егмљс домаћжна, а жоргбно на гкономркж паевој егмљг домаћжна, ж раглгдавањг слогг 
локалнжу тжнанржјркжу епджцеа као жорпгднжка падж оревапжвања жоегнфжјалнг копжреж. У токсрс 
жрепаджвања јг вгеа тжнанржја, репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја ж паевоја. Конреаеовано јг да жореојж 
комжлгмгнеапноре жемгђс репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја ж локалнжу тжнанжјркжу епджцеа.  
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Петровић-Ранђеловић, М., Јанаћковић, М. (2020) Мере подршке за привлачење 

страних директних инвестиција у сектору производње електричне енергије, У: Папић, 

Љ. (ред.), Ужпављањг квалжегеом ж жоседаноцћс ICDQM 2020. Чачак: Истраживачки 

центар за управљање квалитетом и поузданошћу ДQМ - Пријевор, 282-289.  

M33 

Згмљг с рвгес копжрег паелжхжег жолжежкг еа рмањгњг гмжржјг сгљгнжка, као цео рс  снажпгђгњг 
копжцћгња обновљжвжу жевопа гнгпгжјг, жодрежфањг егунолоцкжу  жновафжја, кпгжпањг еглгнжу паднжу 
мгреа. Поргбнс слогс с еомг жмајс тжнанржјркж  жодрежфајж. Онж рг одобпавајс с фжљс режмслжрања 

жпожеводњг гнгпгжјг же обновљжвжу жевопа. Од жодрежфаја, највгћс жпжмгнс с жпакрж жмајс тггд-жн 
еапжтг, обавгенг квоег, рсбвгнфжјг еа тжнанржпањг одпгђгнжу кажжеалнжу жнвгрежја ж жопгрко  
кпгджежпањг. У падс јг дае орвпе на епгнсенс ржесафжјс с жпожеводњж глгкепжхнг  гнгпгжјг с егмљама 
Зажадног Балкана. Оржм еога, енахајна жадња je жорвгћгна жодрежфајжма којг владг многжу егмаља 
жпсдајс с фжљс жодрежфања жпжлжва репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја с ргкеопс жпожеводњг глгкепжхнг 
гнгпгжјг же обновљжвжу жевопа. 

 

 
 
 
 

Петровић-Ранђеловић, М., Јанаћковић, М. (2019) Стране директне инвестиције у 

сектору обновљивих извора енергије. У: Папић, Љ. (ред.), Ужпављањг квалжегеом ж 

жоседаноцћс ICDQM 2019. Чачак: Истраживачки центар за управљање квалитетом и 

поузданошћу DQM - Пријевор, 396-402.  
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На глобалном нжвос жпговлађсјг рвгре да јг жовгћана жпжмгна обновљжвжу жевопа гнгпгжјг кљсхна еа 
пгцавањг жжеања клжмаеркжу жпомгна, еагађгња ваедсуа ж жпсдања могсћнореж жпжресжа гнгпгжјж 
цжпг жожслафжјг. Како бж одговопжлг на паресћс епадњс ж жеаеовжма с жоглгдс жпжресжа гнгпгжјж, егмљг 
с паевојс мопајс жовгћаеж кажафжегег еа жпожеводњс гнгпгжјг же обновљжвжу жевопа. Знахај репанжу 
джпгкенжу жнвгрежфжја еа паевој обновљжвжу жевопа гнгпгжјг с егмљама с паевојс жрфпжљсјг рг с жпгнорс 
жподскежвнжу егунологжја ж егунжка, ж мгнаџгпркжу вгцежна. Ргжсблжка Спбжја ржада с пгд егмаља којг 

паржоладс енахајнжм гнгпггеркжм жоегнфжјалом с домгнс обновљжвжу жевопа гнгпгжјг, алж жореојж епгнд 
њгговг нгдовољнг жркопжцћгнореж као жорлгджфг комжлжкованжу еаконркжу жпгжпгка којг с енахајној мгпж 
оегдавајс слаеак репанжу жнвгрежеопа. 
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Петровић-Ранђеловић, М., Јанаћковић, М., Јанаћковић, Т. (2018). Значај страних 

директних инвестиција за развој пољопривредног сектора. У: Старчевић, В. (ур.), 

EKONBIZ Савпгмгно жорловањг с тснкфжјж паевоја нафжоналнг гкономжјг. Бијељина: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 117-126. 

М33 
Имајсћж с вждс енахај којж репанг джпгкенг жнвгрежфжјг жмајс еа нафжоналнг гкономжјг, владг егмаља с 
паевојс рс жмжлгмeнежпалг паенг жпогпамг с вгеж репскеспнжу пгтопмж ж лжбгпалжеафжјг епговжнг како 
бж жпжвсклг цео вжцг репанжу жнвгрежфжја. За жољожпжвпгднс жпожеводњс, вгома јг вадна паевојна 
жолжежка егмљг домаћжна. За оревапжвањг овг жолжежкг, нгожуоднг рс репанг джпгкенг жнвгрежфжјг. У 
падс јг дае жпжмгп Еежожжјг, жпж хгмс рг паемаепајс епгндовж с кпгеањс репанжу джпгкенжу 

жнвгрежфжја ж њжуова репскеспа с ргкеопс жољожпжвпгдг овг егмљг, као ж аналжеа њжуовог сежфаја на 
жевое жољожпжвпгднжу жпожевода.  
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Јанаћковић, М., Петровић-Ранђеловић, М., Јанаћковић, Т. (2017). Национални и 

регионални обрасци јапанских страних директних инвестиција у земљама Централне и 

Источне Европе. У: Томаш, Р. (ур.), Економркг жолжежкг малжу егмаља с срловжма 

гвпожркжу жнеггпафжја. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бања Луци, 82-

96. 
М33 Jажанркг репанг джпгкенг жнвгрежфжјг с Евпожж жмајс дсгс ж сржгцнс епаджфжјс. Ппвж жсе рс рг јавжлг 

еоком 70-жу годжна XX вгка, а одвжјалг рс рг с нгколжко таеа. Јажанркг ж копгјркг тжпмг жпжмгњсјс жреж 
модгл жнвгрежпања с егмљама Цгнепалнг ж Иреохнг Евпожг, а джпгкенг жнвгрежфжјг рс лофжпанг с 
жгпжтгпнжм обларежма ра пглаежвно добпо жнеггпжраном комснжкафжоном мпгдом. У падс рс жпжкаеанж 
глобалнж епгндовж јажанркжу репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја с Цгнепалној ж Иреохној Евпожж, као ж 
жпжмгп добпг жпакрг жпжвлахгња јажанркжу репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја с Пољркој на нафжоналном ж 

локалном нжвос. 
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Janaćković, М., Petrović-Ranđelović, М., Radukić, S. (2017). The Effects of Foreign Direct 

Investment on Social Dimension of Sustainable Development. In: Đurović Todorović, J., 

Radosavljević, M. (eds.), Contemporary Approaches in the Analysis of Economic 

Performances. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, 263-274. 

М33 

Софжјалнж гтгкеж репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја на егмљс домаћжна рг могс аналжежпаеж ра два 

аржгкеа. Ппво, ра аржгкеа сежфаја на епджцег паднг рнагг с егмљж домаћжна. Дпсго, ра аржгкеа 
сежфаја на жпавгднжјс паржодглс доуоека ж рмањжвањг ржпомацева с егмљж домаћжна. У оквжпс 
рофжјалнг джмгнежјг одпджвог паевоја, конфгже рмањгња ржпомацева јг еарнован на джнамжхном 
жпжвпгдном парес ж паевојс, ра акфгнеом на оевапањг новжу паднжу мгреа ж паевоја жпогпама, мгпа ж 
акежвнореж срмгпгнжу на најржпомацнжјг ж жоргбно сгподгнг каеггопжјг. У падс јг жевпцгна аналжеа 
сежфаја репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја на рофжјалнс джмгнежјс одпджвог паевоја ж на жпжмгпс Тжеан 

Цгмгнеапг Корјгпжћ скаеано на жорвгћгноре репанжу жнвгрежеопа пгалжеафжјж фжљгва одпджвог 
паевоја. 

10 

Јанаћковић, M., Јанаћковић, T. (2016) Транснационалне корпорације као носиоци 

процеса глобализације. У: Аранђеловић, З. (ред.), Рггжоналнж паевој ж дгмогпатркж 

еоковж егмаља Јсгожреохнг Евпожг. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, 

613-622. 

M63 
Ппофгрж глобалжеафжјг ж пггжоналжеафжјг срловжлж рс кпсжнг жпомгнг с опганжеафжоној репскеспж 
жпжвпгдг с рвгеркжм паемгпама. Нареанак ж паевој модгпнжу епанрнафжоналнжу копжопафжја рвакако јг 
најсохљжвжјж дго еога жпофгра. Тпанрнафжоналнг копжопафжјг жпгдреављајс главнг норжофг равпгмгнжу 
паевојнжу жпофгра, док њжуовг жпгкогпанжхнг акежвнореж оревапсјс вглжкж сежфај на облжковањг 
паевојнг жолжежкг, како с паевжјгнжм, еако ж с егмљама с паевојс. Нгрсмњжво јг да онг данар жмајс вглжкж 
енахај еа паевој ж тснкфжонжрањг жпжвпгдг с рвгес с фглжнж, алж ж еа рвакж пггжон жоргбно. У падс јг 

схжњгн жоксцај да рг блждг дгтжнжцс епанрнафжоналнг копжопафжјг, паелоеж њжуовог нареанка, као ж 
њжуова слога с жпофгржма пггжоналжеафжјг ж глобалжеафжјг. 

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 

Кандждае Мапко Јанаћковжћ жржсњава рвг срловг еа офгнс ж одбпанс докеопркг джргпеафжјг којж рс жпгдвжђгнж Законом о 
вжроком обпаеовањс, Сеаесеом Унжвгпежегеа с Нжцс ж Сеаесеом Економрког такслегеа с Нжцс. У ркладс ра 
Сеандапджма ж жпофгдспама еа обгебгђгњг квалжегеа с жоресжкс опганжеовања ж еавпцгека докеопркжу акадгмркжу 
ресджја ж жепадг ж одбпанг еавпцног пада – докеопркг джргпеафжјг, Економрког такслегеа с Нжцс, кандждае јг жевпцжо рвг 



жпгджржженг ж жржженг обавгег на докеопркжм акадгмркжм ресджјама, жпгегнеовао пгеслеаег жрепаджвања с вгеж ра 
жпжјавом егмг докеопркг джргпеафжјг на два докеопанерка колоквжјсма ж жпжјавжо егмс докеопркг джргпеафжјг (Одлска 
НСВ бпој 8/18-01-002/19-034, од 20.03.2019. годжнг). Кандждае јг с ркладс ра Ппавжлнжком о жоресжкс давања рагларнореж на 
одлскс о срвајањс егмг докеопркг джргпеафжјг ж на одлскс о срвајањс жевгцеаја о спађгној докеопркој джргпеафжјж 
Факслегес жпгдао Зауегв еа одпгђжвањг Комжржјг еа офгнс ж одбпанс докеопркг джргпеафжјг, као ж одговапајсћж бпој 
жпжмгпака спађгнг докеопркг джргпеафжјг. Комжржја јг севпджла да кандждае жржсњава срловг дгтжнжранг Ппавжлнжком о 

жоресжкс жпжжпгмг ж срловжма еа одбпанс докеопркг джргпеафжјг Унжвгпежегеа с Нжцс. Кандждае Мапко Јанаћковжћ јг 
објавжо дгрге насхнжу падова, ж ео 5 (жге) падова с ебопнжфжма ра мгђснаподнжу рксжова, 1 (јгдан) пад с ебопнжкс ра рксжа 
нафжоналног енахаја ж 4 (хгежпж) пада с домаћжм харожжржма ра лжрег Мжнжреапрева наскг, ж жпжлоджо јг докае да јг 
жпвожоежжранж асеоп насхног пада објављгног с харожжрс којж жедајг Унжвгпежеге с Нжцс жлж такслеге Унжвгпежегеа с 
Нжцс.  

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 пгхж) 

Структуру докторске дисертације, поред увода, закључка и списка коришћене литературе, чине четири тематски 

заокружене и повезане целине (поглавља). 

У првом поглављу, под називом Тгопжјрка паемаепања однора жемгђс репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја ж 

нафжоналнг конкспгненореж, дат је приказ релевантних теоријских становишта о односу између страних 

директних инвестиција и националне конкурентности, као развојних феномена. Кандидат најпре приступа 

појмовном одређивању процеса интернационализације и идентификовању димензија овог процеса. Надаље су 

размотрени најзначајнији теоријски приступи интернационализације, док је посебна пажња посвећена анализи 

фактора који утичу на избор начина уласка на инострано тржиште и основним стратегијама 

интернационализације. У циљу постављања основе за даље изучавање ефеката страних директних инвестиција на 

националну конкурентност, у овом делу дат је приказ традиционалних и савремених приступа у објашњењу 

страних директних инвестиција као стратегије интернационализације, и извршена је синтеза теоријских 

објашењења о односу страних директних инвестиција и националне конкурентности. 

Предмет разматрања у другом поглављу, под називом Дожпжнор репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја снажпгђгњс 

конкспгненореж жпжвпгдг егмљг домаћжна, су ефекти и допринос страних директних инвестиција унапређењу 

конкурентности привреде земље домаћина. Након указивања на значај унапређења националне конкурентности у 

савременим условима и анализе димензија конкурентности на микро и макроекономском нивоу, извршено је 

идентификовање фактора конкурентности. Посебна пажња у овом делу дисертације усмерена је ка пружању 

одговора на питање на који начин и преко којих канала стране директне инвестиције генеришу позитивне ефекте 

на конкурентност привреде земље домаћина. Будући да идентификовање утицаја страних директних инвестиција 

на конкурентност привреде земље домаћина мора узети у обзир допринос сваког елемента овог комплексног 

инвестиционог пакета унапређењу конкурентности система мултинационалних корпорација, на крају овог 

поглавља кандидат врши свеобухватну и детаљну анализу. 

У трећем поглављу, под називом  Мгпг жолжежкг егмљг домаћжна репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја као жодпцка 

еа снажпгђгњг конкспгнеркжу жгптопманрж, најпре је размотрен значај либерализације политике према страним 

директним инвестицијама за усмеравање инвестиционих токова и, посебно, политичког и правног окружења за 

реализацију прекограничних инвестиционих активности мултинационалних корпорација. Надаље је извршена 

анализа сета кључних политика земље домаћина према страним директним инвестицијама. Будући да владе 

земаља домаћина све више користе проактиван приступ у привлачењу страних директних инвестиција, на крају 

поглавља указано је на улогу и значај инвестиционих олакшица у подстицању прилива страних директних 

инвестиција.  

У четвртом поглављу, под називом Сепанг джпгкенг жнвгрежфжјг ж конкспгненоре жпжвпгдa егмаља пггжона 

Зажадног Балкана, извршено је емпиријско истраживање односа између страних директних инвестиција и 

конкурентности привреда земаља региона Западног Балкана. Након указивања на улогу и значај  страних 

директних инвестиција у процесу транзиције, извршена је анализа инвестиционог амбијента и обима страних 

директних инвестиција у земљама Западног Балкана, са посебним освртом на трендове и баријере за прилив 

страних директних инвестиција, као и институционални оквир за привлачење страних директних инвестиција у 

Републици Србији. Извршена је и компаративна анализа конкурентских перформанси земаља региона Западног 

Балкана и идентификована позиција Републике Србије у односу на земље региона према достигнутом нивоу 

конурентности. Одговарајућим статистичким методама установљена је веза између страних директних 

инвестиција и конкурентности земаља региона Западног Балкана, са акцентом на Републику Србију. На крају, 

кандидат даје препоруке за предузимање активности надлежних државних органа у правцу привлачења страних 

директних инвестиција ради унапређења нивоа националне конкурентности у наредном периоду.  

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

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

У пријави докторске дисертације дефинисан је орновнж фжљ жрепаджвања – да се, кроз свестрану анализу утицаја 

страних директних инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије, укаже на њихову улогу и значај у 

профилисању конкурентских перформанси српске привреде.  Такође, истакнути су и специфични циљеви 

докторске дисертације: 1) сагледавање доприноса страних директних инвестиција унапређењу конкурентности 

привреде земље домаћина; 2) идентификовање улоге државе у ефикасном коришћењу потенцијала које стране 

директне инвестиције обезбеђују у домену унапређења конкурентских способности земље домаћина ; 3) 

идентификовање предности и слабости актуелног инвестиционог амбијента у Републици Србији и формирање 



националног дијаманта конкурентности; 4) анализа ивестиционог амбијента и динамике прилива страних 

директних инвестиција у Републици Србији и осталим земљама региона Западног Балкана; 5) компаративна 

анализа конкурентских перформанси привреде Републике Србије и привреда земаља региона Западног Балкана; 6) 

сагледавање позиције Републике Србије према достигнутом нивоу конкурентности и реализованим инвестицијама 

у односу на остале земље Западног Балкана, и испитивање могуће међузависности између нивоа националне 

конкурентности и страних директних инвестиција; 7) указивање на приоритeтне правце активности надлежних 

државних органа у правцу који доприноси привлачењу и максималном апсорбовању користи које стране директне 

инвестиције нуде у домену унапређења конкурентности српске привреде.  Препоруке и закључци канидидата 

показали су да су реализовани циљеви и постигнути очекивани резултати докторске дисертације . 

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

Значај и научни допринос докторске дисертације огледа се у примени одговарајућег научног приступа у обради 

теме од значаја за развој науке, привреде и друштва у целини.  Допринос докторске дисертације огледа се у 

сагледавању улоге и значаја страних директних инвестиција у унапређењу конкурентских перформанси 

националне економије на систематичан начин. Основни допринос је пружање препорука надлежним државним 

органима у Републици Србији при конципирању мера и предузимању активности за привлачење страних 

директних инвестиција, како би се одржале постојеће конкурентске предности, минимизирали конкурентски 

недостаци и у потпуности апсорбовали позитивни ефекти страних директних инвестиција на националну 

конкурентност. Такође, докторска дисертација доприноси јаснијем разумевању улоге и значаја државе у креирању 

инвестиционе климе која ће подстицајно деловати на прилив страних директних инвестиција, а у складу са 

потребама привреде. Истицањем неопходности стварања атрактивног инвестиционог амбијента за прилив страних 

директних инвестиција, који ће обезбедити могућност за унапређење конкурентности привреде Републике Србије 

у наредном периоду, дат је значајан допринос постојећој теорији и пракси. 

Поређењем токова страних директних инвестиција и конкурентности привреде Републике Србије и привреда 

земаља Западног Балкана, истакнут је значај пружања олакшица за привлачење страних директних инвестиција. 

Научно засновано и практично потврђено знање омогућило је пружање смерница у погледу правилног 

дефинисања развојних приоритета и политике привлачења страних директних инвестиција која ће узети у обзир 

глобалне инвестиционе тенденције, адекватне инвестиционе модалитете и секторе привреде који ће бити у 

функцији унапређења националне конкурентности.  

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 пгхж) 

Комисија оцењује да је кандидат Марко Јанаћковић у свим фазама припреме и израде докторске дисертације 

показао висок ниво самосталности у научном раду. Уз уважавање сугестија чланова Комисије, кандидат је 

дефинисао предмет и циљеве истраживања, као и полазне хипотезе, и сходно предметној проблематици, 

дефинисао методологију и основну структуру истраживања. Реализовано теоријско и емприријско истраживање 

утемењено на таквој основи омогућило је да се тестирају постављене истраживачке хипотезе. На основу 

свеобухватне анализе релевантне домаће и стране литературе и добијених резултата  истраживања, кандидат је 

формулисао одговарајуће закључке и дао препоруке у погледу пожељних праваца активности надлежних 

државних органа у привлачењу страних директних инвестиција ради унапређења нивоа националне 

конкурентности у наредном периоду.  

ЗАКЉУЧАК (до 100 пгхж) 

Комисија констатује да су резултати истраживања, научни допринос и самосталност научног рада кандидата 

задовољавајући и у потпуности у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета и Статута Економског 

факултета у Нишу, у којима су прецизно дефинисани услови за позитивну оцену докторске дисертације. Сходно 

томе, Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију кандидата Марка Јанаћковића под називом „Уежфај 

репанжу джпгкенжу жнвгрежфжја на конкспгненоре жпжвпгдг Ргжсблжкг Спбжјг“ и предлаже Наставно-научном 

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

одбрану.   
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Економски факултет Унивезитета у Нишу 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

3. 
Др Петар Веселиновић, редовни професор члан 

 
Општа економија и привредни Економски факултет Универзитета у 



развој Крагујевцу 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

  

    

     Датум и место: 

23.10.2020. год., Ниш 

 

 


