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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 

Економске и друштвене одлике Новог Пазара и могући правци будућег развоја; ФУН, 

Нови Пазар,2006.г. У раду је урађена анализа досадашњег друштвено економског 

развоја Новог Пазара као и детаљна анализа развијености водећих привредних грана, са 

могућностима њиховог будућег развоја, а у контексту коришћења нових технологија и 

процеса производње, компаративним са онима које користе привреде земаља ЕУ. 

M51 

Кратак опис садржине (до 100 речи) 

2 

Транзиција и Нови Пазар, часопис «Универзитетска мисао» , Интернационални 

универзитет у Новом Пазару, бр.4/2007. У овом раду посебна пажња је усмерена на 

транзициони период привреде у Новом Пазару, на привредне субјекте који су носиоци 

друштвене активности а у којима се указала потреба за приватизацијом. Такође је 

обрађен и процес приватизације предузећа који је углавном завршен неславно за 

привредне гиганте Новог Пазара. 

M52 

Кратак опис садржине (до 100 речи) 

3 

Глобализација светске трговине, часопис» Економски погледи» Економски факултет у 

Приштини бр.2/2007. У овом раду је пажња усмерена на глобализацијске токове светске 

трговине, на предности и негативности тог процеса по привреду наше земље, која је у 

заостатку за водећим светским привредама. 

 

 

Стране директне инвестиције и процес глобализације,  часопис «Економски погледи « 

Економски факултету Приштини бр.1/2008, Косовска Митровица. У овом раду је 

обрађен утицај страних директних инвестиција на привредни развој наше земље. Такође 

су размотрене могућности и начини привлачења страних директних инвестиција као 

иницијалних каписли привредног развоја, без којих је он скоро и незамислив у нашим 

условима привређивања. 

 

Придруживање Републике Србије Европској унији, часопис»Економски 

погледи»Економски факултет у Приштини, бр.2/2008, Косовска Митровица. Рад је 

базиран на стварању услова привређивања у нашој привреди на основу којег би се лако 

трасирао пут ка интеграцији у Европску унију. Такође су размотрене привредне 

реформе као и институционалне реформе као неки од услова ЕУ за придруживање 

нових чланица. 

 

Институционалне промене и повољнији статус пољопривреде у извозној експанзији 

Србије у 2009.г, Економски факултет у Крагујевцу, саветовање, април 2009.г. У овом 

раду посебно се обраћа пажња на пољопривредни сектор као водећи привредни сектор 

Србије. Обзиром да је више од половине извоза Србије усмерено у земље Европске 

уније то је посебно важно побољшати приносе пољопривредних култура и пласман 

пољопривредних производа у Европску унију. Србија је аграрна земља и њене  

потенцијале треба максимално искористити. У раду су приказани резултати извоза и 

увоза са Европском унијом у предходном периоду.  
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Кратак опис садржине (до 100 речи) 

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  

Образложење 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

Докторска дисертација мр Јасмине Шећовић „Стратегија развоја Србије у сусрет Европској унији, поред увода и 

закључка, има четири поглавља. 

Прво поглавље „Значај стратегије за привредни развој“, је углавном теоријског карактера и подељено је на три 

делаа, а трећи део још на пет. У првом делу овог поглављља, кандидат полази од дефинисања и објашњења појма 



стратегије развоја. Недвосмислено се закључује да је стратегија развоја неопходна, без обзира да ли је земља 

велика или мала, развијена или неразвијена. Национална стратегија развоја мора водити рачуна о кретањима у 

окружењу, односу са главним партнерима и многим другим елементима који опредељују стратегију развоја. 

Други део овог поглавља је посвећен оптималној стратегији привредног развоја, где се кандидат ослаљња на 

мишљења проф. Радмиле Стојановић и њеног познатог дела из ове области из 70-их година прошлог века. Трећи 

део првог поглавља је најобимнији и односи се на врсте стратегије развоја, у оквиру чега разматра: стратегију 

екстензивног и интензивног развоја, акумулацијски и потрошачки оријентисану стратегију, старатегију са 

временским и без временског хоризонта, стратегију безирану на поларизацији и на равномерном развоју и 

коначно, стратегију отворене и стратегију затворене привреде. 

Друго поглавље „Стратешка опредељења и развојни потенцијали Србије“, подељено је на пет делова. Први део 

прве главе се бави полазним основама у изради стратегије привредног развоја Србије, у коме кандидат наводи 

полазне тачке стартегије развоја Србије. Други део прве главе је посвећен дефинисању основних циљева и 

стратешких праваца развоја СРбије, у коме је разрађено пет основних циљева Србије до 2020. године. 

Друга глава овог поглавља посвећена је употреби СВОТ анализе у дефинисању стратешких цињева. На основу 

познатих методологија, кандидта приказује предности, недостатке, шансе и опасности за успешан одржав 

привредни развој Србије. У трећој глави кандидат анализира основне приоритете у развоју Србије: завршетак 

процеса транзиције, раст БДП по становнику, подизање конкурентности привреде, повећање извоза, регионални 

развој, и др. 

Четврта глава је посвећена субјектима стратегије и предусловима за развој, где су најважнији: институционални, 

инфраструктурни, људски и остали. 

Пета, последња глава, посвећена је утоицају спољњег и унутрашњег окружења на формирање националне 

стратегије привредног развоја Србије. 

Треће поглавље дисертације под називом „Развој Србије у претходном периоду“, подељено је на три тачке, а свака 

од њих на неколико делова, укупно девет. Прва тачка разматра релативно детаљно, кретање и структуру 

запослених, буџетски дефицит, извоз и увоз. Друга тачка овог поглавља је посвећена развоју Србије у условима 

санкција, са посебним освртом на последице. Трећа тачка, трећег поглавља бави се проблемима транзиције у 

Србији и последицама исте. Поред нужности и циљва транзиције, разматрано је и кретање привреде Србије у 

периоду транзиције. Трећа тачка ове главе разматра демографске токове у Србији, који су изразито негативни, као 

последицу свих осталих дешавања. 

Четврто поглавње „Стратегија развоја Србије и Европска унија“, је у целини најважније, јер стратегија развоја 

СРбије у целини, у пракси зависи од односа Србије и Европске уније и са сваком земљом чланицом појединачно. 

Ово поглавље је и најбитније. Оно почињње анализом досадашњих резултата у процесу стабилизације и 

придруживања Србије ЕУ. Друга тачка се бави анализом остварених привредних реформи у Србији. Трећа тачка 

је посвећена детаљном опису услова уласка Србије у ЕУ, почев од формалних, па до суштинских (промена 

привредне структуре, инвестиција и пораста друштвеног производа). 

Четврта тачка пшосвећена је политикама као услову за изградњу нове стратегије: економска политика, монетарна, 

трговинска, ,индустријска, енергетска, саобраћајна, аграрна и политика заштите животне средине. Пета тачка је 

посвећена матрици приступања Србије ЕУ, где је практично приказан ходограм и спорне тачке на путу Србије ка 

ЕУ. У шестој тачки је анализиран развој односа Србије и ЕУ након 2000. Седма тачка је посвећена анализи 

комплементарности привреде Србије са економским токовима ЕУ, као значајног питања за спровођење стратегије 

рзвоја. У осмој тачки су потенциране добре и лоше стране уласка Србије у ЕУ, а у деветој су детањно анализиране 

макроекономски ефекти новопридружених чланица. 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

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

Приликом пријаве докторске дисертације «Стратегија развоја Србије у сусрет Европској унији», дефинисано је 

више циљева које је требало остварити, а пре свега: 

 Разјашњење теоријско-методолошких недоумица у конципирању јасне стратегије сваке државе, а посебно 

Србије, 

 Дефинисање стратегије развоја Србије у условима који су по много чему специфичнии различити од 

других земаља у свету: доношење стратегије после санкција, претходног распада државе, драматичног 

пада друштвеног производа, захуктале глобализације, незавршене транзиције и светске економске кризе, 

 Издвајање посебних могућности Србије и одређивање приоритета, бз обзира на све претходно наведене 

ограничавајуће факторе 

Увидом у предату дисертацију, можемо рећи да је кандидат остварио сва три постављена циља, додуше не у 

истој равни по квалитету. У теоријском делу, кандидат се више држао стереотипа, без нарочитог критичког 

осврта на неке моделе. У другом делу дисертације долази до изражаја способност кандидата да емпиријску 

грађу правилно анализира и доноси праве закључке. 

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

Докторска дисертација је поставила јасан теоријско-методолошки оквир за разумевање процеса интеграције 

Србије у Европску унију, а посебно је вредно пажње запажање да и Европска унија по неким стратешким 

питањима нема јасан став. У овој докторској дисертацији детаљно је разјашњен значај и улога стратегије развоја 

Србије за постизање коначног циља интеграције у Европску унију. У њој су дефиницани поступци и методологија 

за интеграцију у ЕУ, уз испуњавање важних законодавних, институционалних и развојних циљева. Дефинисане су 



и основне смернице приликом приступања Србије ЕУ, као што су и обрађена досадашња искуства садашњих 

чланица ЕУ, која доказују какви и колики би стварно били економкси ефекти приступања Србије Европској унији. 

Допринос дисертације се састоји и у конципирању сратегије развоја Србије, која може омогућити бржи и лакши 

пут ка интеграцијин Србије у ЕУ. Европска уније је кључни партнер Србије у процесу међународне подршке 

демократским и економским реформама земље. Изградња система ан демократским основама је услов да би се 

наша привреда укључила у светска економске токове и тиме побољшала укупан економски, друштвени и 

социјални положај. Позитивни економки ефекти приступања ЕУ би се огледали у интензивној трговини, 

ефикаснијој алокацији ресурса, снижењу каматних стопа, повећању прилива страних директних инвестиција, и сл. 

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 речи) 

 

ЗАКЉУЧАК (до 100 речи) 

 На основу детаљног прегледа докторске дисертације «Стратегија развоја Србије у сусрет Европској 

унији» кандидаткиње Јасмине Шећовић, као и напред изнете анализе, Комисија за оцену докторске 

дисертације сматра да су испуњени сви законски, статутарни и суштински услови да Наставно-научно 

веће Економског факултета у Нишу прихвати овај Извештај. Истовремено предлажемо да се одобри 

јавна одбрана предметне докторске дисертације. 
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Број одлуке ННВ о именовању Комисије  

Датум именовања Комисије  
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  Проф. др Живорад Глигоријевић 
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 ментор, члан 

  Проф. др Зоран Аранђеловић 
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  Проф. др Мирослав Ђорђевић 
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