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НАУЧНИ ДОПРИНОС ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

 
Докторска дисертација анализира подрчје управљања ланцем снабдевања које је, до 

сада, недовољно анализирано у Републици Србији. Утолико пре, резултати истраживања и 

идеје презентоване у дисертацији, као пионирски подухват постављају темеље за даља 

истраживања у области чије занемаривање може значајно угрозити континуитет 

функционисања ланаца снабдевања, а реч је о управљању ризицима ланаца снабдевања и 

повећању њихове отпорности. Осим тога, значај докторске дисертације је у томе штo на 

основу емпиријског истраживања обезбеђује препоруке и идеје менаџерима за управљање 

ланцима снабдевања у смислу постизања вишег нивоа отпорности. 

Изазов изучавања овог подручја је у толико већи, што није могуће дефинисати 

прецизан оквир за управљање ризицима ланца снабдевања, због честих промена окружења. 

Дефинисање општих принципа за потребе управљања ризицима ланца снабдевања, 

одређивање правила понашања у специфичним ситуацијама и изградња свести менаџера, у 

циљу креирања идеја за унапређење конкурентности интер-организационих мрежа и 

њихову већу заступљеност у пракси на подручју Републике Србије, такође представља 

један од доприноса како теорији, тако и пракси.  

Докторска дисертација одговара свом задатку у смислу промовисања примене 

концепта ланца снабдевања, као средстава за повећање конкурентске предности у 

савременом окружењу, идентификовања основних фактора који изазивају поремећаје 

и/или прекиде ланаца снабдевања на подручју Републике Србије, као и техника које могу 

бити искоришћене у суочавању са поменутим факторима. Реализацијом емпиријског 

истраживања, докторска дисертација анализира и идентификује стање малих и средњих 

предузећа, као и великих компанија у погледу управљања ризицима ланца снабдевања, а 

затим дефинише смернице за повећање отпорности ланца снабдевања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

THE SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF DOCTORAL DISSERTATION 
 

 

Doctoral dissertation analyzes the area of supply chain management, which, so far, has 

not been sufficiently analyzed in the Republic of Serbia. Even more so, the research results and 

ideas presented in the dissertation, as a pioneering venture, laid the foundation for further 

research in the field whose negligence can significantly jeopardize the continuity of the 

functioning of the supply chain, and it is about supply chain risk management and increasing 

their resilience. In addition, the significance of the doctoral dissertation reflects in 

recommendations to managers, based on empirical research results, for managing supply chains, 

in terms of achieving a higher level of resistance.  

The challenge of studying this area is even greater, when one considers the fact that there 

is no precise framework for supply chain risk management, due to frequent changes in the 

environment. Defining general principles for supply chain risk management, the determining the 

rules of behaviour in specific situations and building awareness of managers, in order to create 

ideas for improving competitiveness of inter-organizational networks and their greater 

representation in practice in the Republic of Serbia, also represents a contribution to the theory, 

as well as to the practice.  

Doctoral dissertation fulfils its mission in terms of promoting implementation of the 

supply chain concept, as a means for increasing competitive advantage in today's environment, 

identifying the main factors which cause disruptions and/or interruptions of supply chains in the 

Republic of Serbia, as well as techniques that can be used in dealing with mentioned factors. By 

realization of empirical research, doctoral dissertation analyzes and identifies the position of 

small and medium-sized enterprises, as well as large companies, in terms of supply chain risk 

management, and then defines guidelines for increasing resilience of supply chain. 

 

 

 

 




