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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 

Брничанин E., Павловић M., Глигоријевић Н., Регулатива Европске Уније и банкарски 

сектор Републике Србије, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, 2017, (in presss) –

прилог потврда о прихватању рада 

M51 
Познато је да су дешавања на светском финансијском тржишту у протеклој деценији, усмерена на увећање 

профита по сваку цену (без анализе и уважавања присутних ризика), довели до светске економске кризу крајем 2007. 

године. То је успоравало процес трансформације банкарског сектора у Србији, с обзиром да он зависи од кредитне и 

развојне способности својих клијената и друштвено-политичких прилика у земљи. Домаће банке су организоване на 

савремен начин, уређене по угледу на ЕУ и правила Базелског споразума, и располажу електронском опремом и 

углавном професионалним кадром. 

2 

Dobardzic E., Dobardzic A., Brnicanin E., Co-movement of Financial Markets in Emerging 

and Developed Economies, Actual Problems of Economics (2012) ,ISSN 1993-6788, Number 

3 (issue 129), str. 385-397. 

M23 
Овај рад испитује природу и степен интеракција између тржишта капитала Србије и изабраних регионалних и 

развијених тржишта капитала. Користећи најновије податке за одговарајуће берзанске индексе који обухвата 

период 2005-2009, међузависност тржишта се оцењује кроз крос-корелационе и тестове за Гренџерову каузалност. 

Резултати показују статистички значајне корелације између српског и немачког тржишта капитала, као и између 

словеначког и хрватског тржишта капитала. Посебно, највиши коефицијент корелације је документован између 

берзанских повраћаја Србије и Немачке. Поред тога, докази о двосмерној каузалности се могу наћи између српског, 

хрватског и словеначког тржишта капитала. 

3 

Брничанин Е., Павловић М., Унапређење конкурентности Србије у процесу приступања 

Европској Унији, Међународни научни скуп: Унапређење конкурентности српске 

привреде као оквир и подстицај инвестирања у Србији, Косовска Митровица, 5-6. 

новембар 2015. M33 
Предмет анализе у овом раду је глобална финансијска и економска криза , која се проширила на све делове света , 

укључујући и привреду Србије. Како све више на значају добија питање међународне конурентности у условима 

финансијске кризе, тако је циљ овог рада да се укаже на могуће активности, које влада Републике Србије може 

предузети ради унапређења српске привреде под притиском глобалне економске кризе. 

4 

 

 

 

 

Брничанин Е., Неки елементи позиционирања Србије у условима светске економске 

кризе и процеса глобализације, Зборник радова: Србија у Југоисточној Европи, Београд, 

2013.године, стр.98-111. 
  

М31 

 

Пад целокупне економске активности западних земаља имао је домино ефекат на целокупну светску привреду 

Предмет овог рада је глобална економска криза с краја 2007. године, за коју се тврди да су је проузроковале 

финансијске институције Сједињених Америчких Држава.. Процеси глобализације и дерегулације финансијских 

тржишта обележја су последњих година. Циљ овог рада је да се укаже на банке, које су међу првима уочиле 

предности и користи глобалне орјентације те данас послују широм планете. Развој интернационалог банкарства 

омогућио је великим банкама улазак у финансијске системе других држава и остваривање значајних прихода услед 

слабије или блаже контроле националног регулатора у односу на матичну државу.  

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 

 

           Кандидат Едиса Брничанин испуњава све услове за оцену и одбрану докторске дисертације који су предвиђени законом 

о високом образовању, Статутом универзитета у Нишу и Статутом Економског факултета у Нишу. У складу са 

Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета у поступку организовања и завршетка докторских академских 

студија  и израде и одбране завршног рада - докторске дисертације Економског факултета у Нишу, кандидат је извршио све 

предиспитне и испитне обавезе на докторским академским студијама, презентовао резултате истраживања у вези са 

пријавом теме докторске дисертације на докторантским колоквијумима и пријавио тему докторске дисертације. Кандидат 

такође испуњава и услове који су дефинисани Правилником о поступку примене и условима за одбрану докторске 

дисертације Универзитета у Нишу. Такође кандидат је аутор научног рада објављеног у домаћем часопису са листе 

Министарства надлежног за науку и првопотписани аутор научног рада објавњеног у часопису који издаје Економски 

факултет, Универзитета у Нишу. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

 

              Докторска дисертација Едисе Брничанин ,, Утицај глобалне финансијске кризе на кредитни ризик 

банкарског система“ поред увода и закључка има пет поглавља.  

Допринос прве главе докторске дисертације је у систематизовању узрока, тока и последица економских 

криза које све чешће погађају савремени свет, као и наглашавању значаја утицаја кризе на појаву кредитног 

ризика банкарског сектора. Такође, кандидат у првој глави наводи мере које су државе примењивале у одбрани од 

последица економске кризе која је захватила читав свет.  У циљу повезивања првог поглавља са осталим 



поглављима рада, кандидат анализира стање банкарског сектора  у условима кризе  и посматра утицај кризе на 

промене у сектору банкарства.  

             Други део рада се бави истраживањем различитих ризика којима је банка изложена, дефинисањем и 

мерењем финансијског ризика код банака, анализом појединих врста ризика (кредитни, ризик ванбилансне 

изложености, ценовни, ризик ликвидности, ризик каматне стопе, инсолвентности, пословања, девизни ризик, 

технолошки и оперативни ризик), као и сагледавањем улоге и значаја учесника у процесу управљања банкарским 

ризицима. На крају овог дела, кандидат сагледава и детаљно анализира факторе који узрокују настанак 

финансијских криза. Очекивани допринос овог дела је да укаже на значај управљања финансијским ризицима са 

различитих аспеката. 

              «Управљање кредитним ризиком у условима глобалне финансијске кризе» је наслов централног дела 

рада, који се бави кредитним ризиком који је специфичан посебно за  услове кризе. У овом делу, кандидат 

анализира врсте кредитног ризика, регулаторни оквир за управљање кредитним ризиком, фазе управљања 

кредитним ризиком и принципе којима се менаџмент банке и креатори монетарне политике руководе у процесу 

управљања кредитним ризиком.  Циљ овог дела раде је анализа кредитног ризика, који је општеприсутан у 

условима финансијске кризе. 

 Четврти део рада се бави различитим методама за мерење кредитног ризика. Мерење кредитног ризика је 

од великог значаја за успешно управљање овом врстом ризика, тако да је допринос овог дела рада управо у томе 

да укаже на то да банкарске индустрије широм света улажу велике напоре на моделирању квалитативних и 

квантитативних приступа за мерење изложености ризику. Да би се боље управљало кредитним ризиком у банци 

потребно је утврдити, механизме и дефинисати начин мерења кредитног ризика. 

             На крају, допринос последњег дела рада је извршена компаративна анализа управљања кредитним 

ризиком у изабраним развијеним земљама, земљама у развоју и Србији. Из групе развијених земаља, кандидат је 

изабрао САД, ЈАпан, земље Европске уније и Скандинавске земље, док је за анализу кредитног ризика недовољно 

развијених земаља, кандидат издвојио земље Централне и Источне Европе и Јужне Америке.   

 

   

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

 

                 Кандидат Едиса Брничанин је у оквиру припрема за пријаву теме докторске дисертације изучила 

обимну литературу, сагледала могућности примене статистичких метода за квантификацију резултата 

истраживања, изразила велику посвећеност и кооперативност на докторантским колоквијумима и писала стручне 

радове. Предмет и циљ истраживања у овој докторској дисертацији су концизно и јасно дефинисани, при чему су 

хипотезе и структура рада постављени тако да одговарају формулисаним циљевима истраживања. Очекивани 

резултати теоријске и емпиријске анализе у овој докторској дисертацији ће на иновативан и аргументован начин 

допринети разумевању ове комплексне проблематике, али могу бити и од велике користи креаторима монетарне 

политике приликом процене и мерења кредитног ризика банкарског система у Републици Србији.  

 

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

 

                 Значај докторске дисертације је у томе што су анализирани различити погледи и методе у решавању 

кредитног ризика банкарског система у условима финансијских криза. Банкарске кризе или стање широко 

распрострањене несолвентности банака које поприма карактеристике епидемије и прети општим сломом 

банкарског и финансијског система, а које је изазвано кредитним ризиком, може се ублажити или отклонити 

процесом промене саме структуре капитала банака. Не постоји јединствени модел решавања проблема кредитног 

ризика у банкарском систему, који се може применити у националним економијама, већ се сваком случају 

банкарске кризе мора приступити одвојено од претходног, са уважавањем економских, социјалних, политичких 

специфичности земље у којој је криза настала. 

                Такође, значај и научни допринос дисертације огледа се у томе што су главна хипотеза , као  и помоћне 

хипотезе доказане. Главна истраживачка хипотеза која гласи: Савремена финансијска криза је извршила јак 

утицај на појаву и продубљивање кредитног ризика банкарског сектора, доказана је  и операционализована уз 

помоћ помоћних хипотеза.  

 

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 речи) 

 

Кандидат је уз сугестије менторске комисије дефинисао предмет и циљеве истраживања, а затим и структуру 

докторске дисертације. Показао је висок степен самосталности у свим фазама израде докторске дисертације. На 

основу релевантне литературе и законодавних решења из области кредитног ризика, кандидат је дао добар 

теоријски основ овом истраживању.  

Након тога, кандидат је самостално реализовао и све фазе емпиријског истраживања, користећи савремене 

економетријске  методе, што му је омогућило да самостално тестира дефинисане хипотезе, формулише закључке 

и  предложи одређене препоруке.  

 



ЗАКЉУЧАК (до 100 речи) 

  
     На основу детаљне анализе садржаја, коришћених метода, као и остварених циљева и доприноса 

истраживања,  Комисија констатује да је докторска дисертација резултат смосталног научног истраживања 

кандидата и да представља значајан научни допринос.  Докторска дисертација је урађена у складу са Законом, 

Статутом Универзитета и Статутом Економског факултета у Нишу. 

Сходно томе, Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију кандидата Едисе Брничанин под називом  

„Утицај глобалне финансијске кризе на кредитни ризик банкарског система“ и предлаже Наставно-научном 

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

одбрану. 
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