УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОБРАЗАЦ 6.

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

Датум и орган који је именовао комисију
На основу предлога Катедре за Производне системе, организацију и менаџмент, одлуке
Наставно-научног већа Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент, Наставнонаучног већа Факултета техничких наука, Декан Факултета техничких наука, решењем
012-199/51-2014 од 30.06.2016. године, именовао је Комисију за оцену и одбрану докторске
дисертације.
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:
- др Радо Максимовић, редовни професор, Производни системи, организација и
менаџмент, 18.12.2008., ФТН, Нови Сад
- др Јелена Бороцки, ванредни професор, Производни системи, организација и
менаџмент, 02.06.2015., ФТН, Нови Сад
- др Младен Печујлија, ванредни професор, Производни системи, организација и
менаџмент, 10.02.2016., ФТН, Нови Сад
- др Александар Доганџић, редовни професор, Финансије и финансијске
институције, 08.07.2010., Економски Факултет, Косовска Митровица
- др Илија Ћосић, професор емеритус, Производни системи, организација и
менаџмент, 24.03.2016., ФТН, Нови Сад
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Име, име једног родитеља, презиме:
Крсто, Марко, Јакшић
Датум рођења, општина, држава:
28.11.1984., Косовска Митровица, Република Србија
Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и
стечени стручни назив
Факултет организационих наука, Београд, Финансијски менаџмент, Дипломирани
инжењер организационих наука
Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија
2009, Инжењерски менаџмент
Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране:
Кандидат је завршио мастер студије на Факултету организационих наука у Београду,
2007. године
Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:
III

НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Развој малих предузећа и предузетништва у условима кризе

IV
ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.
Докторска дисертација кандидата Крсте Јакшића под насловом Утицај флексибилности и
реактивности предузећа на ефикасност и ефективност кризног менаџмента изложена је
у 14 поглавља, на 148 страна, садржи 39 слика/графикона/шема/дијаграма и 110
литературних референци. Испред основног дела текста у раду су дати: наслов рада, кључна
документацијска информација и садржај рада. Дисертација је организована у четрнаест
целина
1.
2.
3.
4.
5.
6.

УВОД
TEOРЕТСКЕ ОСНОВЕ
ИСТРАЖИВАЊЕ
ДИСКУСИЈА
ЗАКЉУЧЦИ
ЛИТЕРАТУРА

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Поглавље 1 Увод
У овом поглављу кандидат даје синтезу свих досадашњих знања о предузетништву и јасно
показује потребу за интензивирањем интереса за ову дисциплину код нас. Предузетништво
и развој малих предузећа у у условима кризе је у овом поглављу означен као предмет
проучавања ове дисертације. Комисија је мишљења да је кандидат добро дефинисао
предмет дисертације. У овом поглављу кандидат даје и појмовно одређење
предузетништва, кризе, малих предузећа, као и услова рада у којима послују као
промењиве чија ће се међузависност испитивати. Комисија сматра да је проблем који је
кандидат поставио као и опште и посебне хипотезе у овом поглављу докторабилан.
Кандидат је на основу предмета и проблема које је дефинисао на адекватан начин поставио
хипотезе истраживања
Поглавље 2 Теоретске основе
У овом поглављу кандидат образлаже гледишта предузетништва, кризе и специфичних
условима у којима мала предузећа послују на териториторији КиМ. Данас су мала и
средња предузећа основа глобалне економије и играју виталну улогу у отварању нових
радних места. Носилац су развојне активности, техничко технолошког напретка и
претпоставка су развијања производне и пословне сарадње (специјализације, кооперације,
стандардизације, типизације). Успех и виталност малих и средњих предузећа су признати
као важни елементи у мерењу напретка одређене привреде и њеног потенцијала за будући
развој. Предузетништво је препознато, као важан механизам економског развоја и
конкурентности кроз запошљавање, иновације и целокупног друштвеног напретка (Acs i
остали, 2008.) Улога предузетника је кључна у иновативном, технолошком и
организационом развоју. Штавише, предузетници трансформишу своје личне
карактеристике и амбиције у акцију. Audretsch и Keilback (2008) иду и даље у својим
разматрањима и верују да предузетници играју фундаменталну улогу у свим развојним
процесима као и да постаје кључни елемент за ширење и комерцијализацију нових знања
која би у супротном остала некомерцијализована. Предузетништво се односи на стварање
нових привредних активности, укључујући нове подухвате, схватања и нове економске
активности. Различите студије показују да је предузетништво чинилац економског раста,
због свог утицаја на иновације, и на отварање нових радних места. Предузетништво је
значајно и због своје флексибилности, способности за иновативност, подршку новим
идејама, новинама, експериментисању и подршци креативним процесима који доводе до
нових производа, услуга и технолошких процеса (Patricia van Hemert,2012).
Поглавље 3 Истраживање

У овом поглављу кандидат даје појмовно одређење зависних и независних промењивих,
дефинише и описује узорак истраживања, даје дескриптивну статистику по свим
промењивим и резултате СЕМ анализе и регресионе анализе односа међу промењивим
Поглавље 4 Дискусија
Кандидат у овом поглављу дискутује добијене резултате истраживања и указује на
чињеницу да су све хипотезе потврђене и да је утврђен утицај предузетничких активности
без обзира на територијалне дистрибуције предузећа на ефикасност њиховог пословања
Поглавље 5 Закључци
У овом поглављу су дата закључна разматрања и сумирани резултати добијени у оквиру
докторске дисертације. Такође су предложени правци будућих истраживања, као и
могућности даљег унапређења развијеног решења.
Поглавље 6 Литература
Комисија је мишљења да је литература адекватно одређена
VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
У ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
1. Јакшић Крсто, (2008), „Стратегија диверсификације као предуслов опстанка
предузећа“, Економски Погледи, Економски Факултет у Приштини, Косовска
Митровица.Drobnjak, S. (2011). Planiranje kriznih situacija, Lider, 17, 11-13. ISSN
1820-5453
2. Јакшић Крсто, (2009), „Формулисанје стратегије као пут за раст и развој предузећа
“, Економски Погледи, Економски Факултет у Приштини, Косовска Митровица.
3. Јакшић Крсто.,Вуковић Адријана, „ Утицај глобализације на однос државе и
економије са освртом на Србију“ , Међународни научни скуп, „Економска наука у
функцији креирања новог послоног амбијента“ ЕС-НБЕ2011 у Косовској
Митровици (2011).
4. Адријана
Вуковић, Немања Јевтић, Крсто Јакшић, Економско еколошки
каузалитет, Ecologika, 2012, ИССН 0354-3285
5. Миле Перовић, Бранимир Јакшић, Крсто Јакшић,Жаклина Спалевић, Мирослав
Павловић – Дистрибуција телевизијских канала високе резолуције на подручју
бивше Југославије, Tehnika 2013, ISSN 0040-2176
VII
ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати које је кандидат добио својим истраживањем је потврдило све опште хипотезе
истраживања тако да они недвосмислено указују да предузетништво без обзира на
територијалну дистрибуцију малих и средњих предузећа представља битан фактор
успешности њиховог пословања. Такође, добијени резултати указују на следеће:
Предузетништво у предузећима која су била предмет истраживања је слабо развијено.
Испитаници у кризним ситуацијама реагују пре свега на афективном нивоу
Код испитаника је формиран став научене беспомоћности у кризним ситуацијама и
ослањањање на помоћ државе.
Реаговање на кризу и сам менаџмент у предузећима која су била предмет истраживања је
РЕАКТИВНЕ ПРИРОДЕ
Потребно је јачати предузетништво као битну димензију пословања ових предузећа и
њихово тржишно ширење без обзира на територију на којој послују.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења
резултата истраживања.
Резултати добијени истраживањем у оквиру ове докторске дисертације изведени су
применом релевантних метода. Избор примењених метода и начин њихове примене је
прилагођен природи проблема који је у дисертацији решаван. Резултати су приказани и

анализирани прегледно и систематично. Комисија констатује да су резултати истраживања
адекватно тумачени као и да добијени закључци произилазе из приказаних резултата
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
Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе
Докторска дисертација својим насловом, садржајем, резултатима истраживања и начином
тумачења тих резултата садржи све битне елементе који се захтевају за радове овакве
врсте.
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци
Дисертација представља оригиналан допринос науци због тога што доводи у директну везу
предузетничко понашање и могућност проширивања тржишта предузећа која гаје овакву
активност.. Дисертација осим што показује да директна веза постоји показује и природу те
везе и расветљава сложену међузависност промењивих које су предмет истраживања.
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Дисертација нема недостатака који утичу на резултат истраживања
X
ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
да се докторска дисертација Развој малих предузећа и предузетништва у условима кризе
прихвати, а кандидату Крсти Јакшићу одобри одбрана.

Председник, Редовни професор, др Радо Максимовић
-------------------------------------------------------------Члан, Ванредни професор, др Јелена Бороцки
-----------------------------------------------------------------------Члан, Редовни професор, др Александар Доганџић
----------------------------------------------------------------------Члан, ванредни професор, др Младен Печујлија
----------------------------------------------------------------------Ментор, Професор емеритус, др Илија Ћосић
-----------------------------------------------------------

