
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати
или изоставити)

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Датум и орган који је именовао комисију
29.11.2013. године, Наставно-научно веће Пољопривредног факултета, Универзитета у
Новом саду

2. 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 Радован Пејановић, ред. проф. за ужу н. о. Економија-ментор, Пољопривредни
факултет Нови Сад (датум избора у звање 16.01.1997. године);

- др Зоран Његован, ред. проф. за ужу н. о. Економика пољопривреде са задругарством,
Пољопривредни факултет Нови Сад (датум избора у звање 13.09.2007. године);

- др Милорад Филиповић, ванредни проф. за  ужу н. о. Економија, Економски факултет,
Београд (датум избора у звање 2005. године).

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља, презиме:
Адриана (Лазар) Радосавац

2. Датум рођења, општина, држава:
24.02.1973. године, Минхен, Немачка

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и
стечени стручни назив:

Економски факултет, Универзитет у Бањалуци, Република Српска
4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија:

2009. година, Агроекономија.
5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране:

Пољопривредни факултет Нови Сад, „Економска оправданост примене пробиотика
у сточарству“, Агроекономија, 25.03.2009. године.

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:
Економија, аграрна економија

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

„Предузетништво као фактор развоја агропривреде Републике Српске“



IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Предузетништво је важан елеменат економског развоја и конкурентности привреде, где је
Република Српска типичан пример земље у транзицији. У том процесу одлучујућу улогу код
трансформисања аграрног и прехрамбеног сектора у савременији тржишни модел има
агропредузетништво. У раду су испитани фактори који карактеришу садашњи развој
агропривреде Републике Српске. Утврђено је да је садашња агропривреда Републике Српске
недовољно развијена, јер задовољава потребе само домаћег становништва, мада постоје
значајни потенцијали којим би се обезбедио пласман ових производа на иностраном
тржишту. Такође, у раду је испитиван значај предузетништва за даљи развој агропривреде
Републике  Српске. У том контексту дошло се до закључка да је потребно динамичније
развити сектор малих и средњих предузећа у агропривреди Републике Српске. Кроз
истраживање спроведено за потребе израде дисертације закључено је да је значајно већи
удео микро предузећа у односу на мала и средња предузећа. Исто тако, у раду се дошло до
закључака да је потребно обезбедити повољније макроекономско окружење,
институционалне, правне и стратешке оквире, као и одговарајућу предузетничку
инфраструктуру.

Дисертација је написана на 260. страна, садржи 21. поглавље (у оквиру четири дела), 183
литерарних навода, 52 табеле, и 46 графикона.



V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
САДРЖАЈ - Садржај дисертације је јасан, прегледан, са насловима и поднасловима који
обезбеђују неопходну следљивост. Писана је методолошки коректно.
ПРВИ ДЕО - УВОД садржи пет поглавља: а) Актуелност и значај проблематике; б) Циљ и
предмет истраживања; в) Преглед литературе; г) Методологија рада и извори података; д) Полазне
хипотезе рада. У првом поглављу кандидаткиња је дала општи осврт везан за потребе о сазнањима
из области којом се бави докторска дисертација. У другом поглављу циљ и предмет истраживања
је јасно и прегледно приказан. У трећем поглављу кроз преглед литературе закључује се да је
кандидаткиња детаљно упозната са предметом истраживања, односно да је проучила је бројну
литературу која се односи на проблематику истраживања. На основу проучене литературе,
докторанткиња је била у могућности да протумачи добијене резултате и да их упореди са
резултатима других аутора, који су радили на сличној проблематици. У четвртом поглављу
кандидаткиња је навела методе рада и изворе података, веома прецизно и систематично, а
примењени методи су одговарајући за ову врсту истраживања. У петом поглављу полазне хипотезе
рада су правилно постављене које могу дати одговоре на постављене циљеве истраживања.
ДРУГИ ДЕО –ТЕОРИЈСКИ ОКВИР садржи шест поглавља: а) Економски раст, развој и
предузетништво; б) Транзиција и предузетништво; в) Конкурентност и предузетништво; г)
Агропривреда и предузетништво; д) Предузетништво као фактор економског развоја; ђ) Неки
аспекти  предузећа у функцији предузетништва. Кандидаткиња је у овом поглављу концизно
обрадила тематику економског раста и развоја, полазећи од њене дефиниције и индикатора, али и
привредних циклуса. Закључује је се да је кандидаткиња у оквиру ове проблематике препознала
важност и улогу предузетништва као иницијалног фактора изласка из кризе, поготово у периодима
када је низак ниво запослености. У другом поглављу су дати кључни елементи за схватање
транзиције (појам, основни циљеви, активности и реформе, њен значај у функцији повећања
конкурентности), с обзиром да је Република Српска транзициона држава. Кандидаткиња је у овом
поглављу истакла значај предузетника као важан елемент којим се остварује прелаз из централно-
планских привреда у тржишне моделе привређивања. У трећем поглављу, кандидаткиња је јасно
образложила проблем конкурентности и привређивања, кроз приказ теоријских елемената
конкурентности (појам, мала и средња предузећа као фактори раста, кластери, стране директне
инвестиције, конкурентност у агропривреди, као и утицај иновација). Сматрамо да је
кандидаткиња успешно сагледала аспект конкурентности и објединила различите приступе кроз
повезивање са агропривредом и предузетништвом. У четвртом поглављу кандидаткиња је јасно
образложила тематику агропривреде повезујући је са аспектом предузетништва. У петом поглављу
предузетништво је приказано као фактор економског развоја, а кандидаткиња на прегледан и
следљив начин обрађује историјат предузетништва, услове за његов настанак, дефиниције
предузетништва и предузетника, разграничење менаџера и предузетника. Такође, овде су на јасан
начин приказани облици предузетништва, стратегије у предузетништву, као и бизнис план као
неопходни елемент развоја предузетништва. Неки аспекти предузећа у функцији предузетништва
су приказани у шестом поглављу, где је кандидаткиња на систематичан начин објаснила особине
малих и средњих предузећа, као и пословну инфраструктуру за њихову подршку.
ТРЕЋИ ДЕО – РЕПУБЛИКА СРПСКА, АГРОПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО садржи
пет поглавља: а) Основна обележја Републике Српске; б) Макроекономски показатељи Републике
Српске; в) Агропривреда Републике Српске; г) Предузетништво у Републици Српској, д)Европска
искуства у подршци сектору малих и средњих предузећа. У првом поглављу кандидаткиња је на
прегледан и аналитичан начин приказала демографске, природне и привредне потенцијале
Републике Српске. У другом поглављу кандидаткиња је образложила који су најзначајнији
макроекономски показатељи Републике Српске који су у функцији развоја агропредузетништва

(бруто друштвени производ, инфлација, тржиште рада, спољна трговина, као и стране директне
инвестиције). У трећем поглављу је јасно приказано стање агропривреде у Републици Српској,
како у примарној пољопривредној производњи, тако и у прехрамбеном сектору. Четврто поглавље
обрађује све аспекте предузетништва у Републици Српској, где је кандидаткиња на прегледан
начин указала на потребне регулаторне факторе који су у функцији развоја агропредузетништва у
Републици Српској (стање у транзиционим променама, ниво конкурентности, као и правни,
институционални и финансијски оквири за развој предузетништва). Такође, приказани су
резултати анализе стања малих и средњих предузећа у агропривреди Републике Српске, као и
неопходна предузетничка инфраструктура. Као пример за углед, кандидаткиња наводи успешна



европска искуства у подстицању предузеништва.
ЧЕТВРТИ ДЕО – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА садржи поглавље: Анализа анкетираних
предузећа у Републици Српској. Кандидаткиња је на основу добро конципиране анкете,
анализирала добијене резултате на два нивоа: први, према величини предузећа, а други, према
делатности анкетираних предузећа. Резултати истраживања су поређани у логичном низу, а
извршена је таква систематика да она у потпуности одговара прегледу литературе, постављеним
задацима рада и материјалу и методама, што омогућује једноставно поновљено читање и враћање
на одређена поглавља уколико желимо да извршимо компарацију између онога што је речено у
прегледу литературе, хипотези, методологији и онога што је добијено у резултату. Табеле и
графикони које прате текст су уједначени по стилу, једноставне су за праћење и упоређивање.
ПЕТИ ДЕО – ЗАКЉУНА РАЗМАТРАЊА садржи четири поглавља: SWOT анализа; в) Закљуци,
г) Прилози; д) Литература.
SWOT анализа је резултат посматрања проблематике на нивоу Републике Српске доступних како
из других извора, тако и из ауторкиних извора на основу спроведене анкете. Закључци су
прецизни, јасни и проистичу из хипотеза, постојећих материјала и метода, резултата и дискусије.
У прилогу је дат детаљан списак коришћених табела, графикона, као и упитника по којем је
кандидаткиња обавила анкету. Све референце су уредно и уједначено сложене и све релевантне су
за предмет истраживања докторске тезе.

VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

1.Радосавац, А.,  Премовић, Ј. (2013): INSTITUTIONAL REFORM AS A DETERMINANT OF
RURAL DEVELOPMENT IN BOSNIA AND HERCEGOVINA, IAE, International Scientific Meeting,
"Sustainable Agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization
within the Danube region" Belgrade, December 5-7th 2013.  (M24) позитивно рецензиран
2.Радосавац, А., Пејановић, Р., Премовић, Ј. (2013): Значај предузетништва за развој туристичке
привреде, Агроекономика, Универзитет у Новом саду, Пољопривредни факултет- Департман за

економику поњопривреде и социологију села, Нови Сад ISSN: 0350-5928 (M52) позитивно
рецензиран
3. Радосавац, А., Jашић, М.,Премовић, Ј. (2013): RURAL TOURISM AND FOOD PRODUCTION
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, Book of Proceedings, Jahorina, Fourth International Scientific
Symposium Agrosym  2013, 03. – 06. Octobar, page 1385-1391, ISBN 978- 99955-751-3-7. (М33)
4. Радосавац, А., Јовић, Н., Jашић, М., Премовић, Ј. (2013): ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC
EFFECTS OF FUEL ADDITIVES, Book of Proceedings, Jahorina, Fourth International Scientific
Symposium Agrosym 2013, 03. – 06. Octobar, page 982-987, ISBN 978-99955-751-3-7. (М33)
5. Премовић, Ј., Радосавац, А. (2013): The importance of education reform in development of the
South East Europe, Third Scientific Conference with International Participation Economy of
IntegrationsUsing Knowledge to Move from Recession to Prosperity, (ICEI) Економски факултет Тузла,
Tuzla, December 6-7. (М33) позитивно рецензиран
6. Радовић, Г., Пејановић, Р., Радосавац, А. (2013): Улога државе у развоју  руралном туризма у
Републици Српској, II International Symposium и XVIII Научна конференција Агронома Републике
Српске, Требиње, 26-29. март, ISBN 978-99938-93-26-4, COBISS.BH-ID 3598360, str.106-107. (М33)
7. Радосавац, А., Премовић, Ј., Милићевић, З. (2013): Opportunities of Tourism development in
Bosnia and Herzegovina, IX International May Conference on Strategic Management, Proceeding, pp.
804-812, ISBN: 978-86-6305-006-8, Bor, 24-26. May 2013. (М33)
8. Радосавац, А., Пејановић, Р. (2012):Macroeconomic factors of development agro industry Republic
of Srpska, Third International Scientific Symposium Agrosym 2012, Jahorina, 15-17.November, Book of
Abstract, ISBN ISBN 978-99955-751-0-6, COBISS.BH-ID 3336984, CD-ROM, pp. 127. (М33)
9. Пејановић, Р., Радосавац, А., Томаш, М. (2012):Услови за развој предузетништва у Републици
Српској, Зборник кратких сажетака, Дивчибар 20-27. јуна, UDK 636(082) (048.3,) ISBN 978-86-
7520-189-2. (M34)
10. Пејановић, Р., Јашић, М., Радосавац, А. (2011): Hazardous substances from environment in food,
"22nd International Symposium Food safety production" University of Novi Sad, Faculty of Africulture,



Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25. jun 2011, Proceedings page 181-184, ISBN 978-86-7520-189-2,
636(082)(048.3), COBISS.SR-ID 214065927. (M33)
11. Пејановић, Р., Његован, З. (2011): Рурални развој и локални економски развој АП Војводине,
монографија, Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 185-227, поглавље, (Инвестициони
програми и бизнис планови у руралном и локалном економском развоју), 338.43 (497.113),
316.334.55 (497.113),  330.34 (497.113), COBISS.SR-ID 264879367. (M45)
12.Пејановић, Р., Томаш, М., Максимовић, Г., Радосавац, А. (2009): Development Tendencies of
Agriculture of the Republic of Serbia, Савремена пољопривреда, Пољопривредни факултет, Нови
Сад, Vol. 58, бр. 1-2, 2009, стр. 128-136. UDC: 63(497.1)(051)-"540.2" ISSN: 0350 – 1205,
COBISS.SR-ID 256386. (M51)
13. Његован, З., Качар, Б., Радосавац, А. (2009): Политика руралног развоја  Европске Уније и
искуства АП Војводине, научни скуп: „Пословно окружење у Србији и светска економска криза“,
Зборник апстраката, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, стр. 86-88, UDK
338.124.4 (497.11) (083.97), ISBN 978-86-7203-101-0, COBISS.SR-ID2431 48551.(M64)



VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања написани су у складу са хипотезом и коришћеном методологијом. На
основу истраживања и добијених резултата изведени су следећи закључци:

 Предузетништво представља значајан фактор развоја агропривреде. Мала и средња
предузећа у агропривреди Републике Српске представљају значајан генератор економских
активности, која захваљујући брзом прилагођавању тржишним приликама имају значајно
предност у односу на велика предузећа која тек пролазе процес приватизације.

 Улога пољопривредног и прехрамбеног сектора Републике Српске треба да се стратешки
дефинише, јер постоје природне предиспозиције за развој агропривреде (климатски
услови, пољопривредни потенцијали, постојање прехрамбеног сектора, ниске цене
сировина, радне снаге и земљишта), али је највећи проблем у даљем развоју модела
финансирања, пре свега аграрних кредита који су по обиму и условима плаћања
неприхватљиви за већину привредних субјеката у агропривреди, а поготово дугорочних
кредита. На основу компаративних предности  пољопривредне примарне производње у
Републици Српској кандидаткиња је уочила да су кључни прехрамбени сектори: млинско-
пекарска производња, тестенине, производња млека и млечних производа, производња
меса и месних прерађевина, као и прерађевине од воћа и поврћа.

 Неразвијеност сектора малих и средњих предузећа је условљен доминацијом великог броја
микро предузећа у укупном броју малих и средњих предузећа. Исто тако, постоји широк
простор даљег развоја малих и средњих предузећа из сектора агропривреде. Даје се
препорука да је оправдано формирање средњих предузећа у прехрамбеном сектору док у
примарној производњи су оптималнија мала и средња предузећа.

 За успешно пословање малих и средњих предузећа потребна је адекватна макроекономска
стабилност. Ту се пре свега мисли на кретање бруто друштвеног производа, инфлацију,
стање на тржишту рада, спољнотрговинско пословање и прилив страних директних
инвестиција.

 Даљи развој предузетништва у агропривреди Републике Српске несумњиво ће зависити и
од утицаја појединих регулаторних фактора предузетништва (даљи ток транзиције,
кретање конкурентности Босне и Херцеговине, финансијска подршка за развој
предузетништва, институционални и правни оквири за пословање малих и средњих
предузећа), поред обезбеђења макроекономске стабилности.

 Значајан фактор даљег унапређења агропредузетништва у Републици Српској зависи од
развоја предузетничке инфраструктуре. Оцењује се да у Републици Српској постоји
задовољавајући број како постојеће, тако и планиране пројекте изградње предузетничке
инфраструктуре, што је значајно са аспекта развоја сектора малих и средњих предузећа у
агропривреди Републике Српске.

 Развој предузетништва вишеструко доприноси развоју агропривреде: преко већег степена
искоришћавања пољо(привредних) потенцијала, већег степена финализације
пољопривредних производа, ревитализације села, смањења депопулације сеоског
становништва, раста конкурентности, веће запослености радно способног становништва,
коначно и целокупног економског развоја Републике Српске.

Закључци дају јасну и недвосмислену слику о добијеним резултатима и у складу су са
постављеном хипотезом и добијеним резултатима.

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Методолошки рад је структуриран у сагласности са постављеним предметом, циљем и
хипотезом истраживања. Резултати истраживања су систематично и јасно приказани.
Јаснијем увиду у добијене резултате доприносе графикони и табеле.
Добијени резултати су детаљно продискутовани при чему је коришћен велики број
литерарних извора који су сви у директној вези са темом докторске дисертације.
Кандидаткиња је систематично приказала резултате добијене у току истраживања,
логичким следом и дедуктивно, од општих аспеката ка појединачним. Приликом



приказивања резултата, кандидаткиња је показала да поседује знање из теорије које је
објединила синтетичким закључивањем. Анализирани проблеми и појаве су адекватно
интерпретирани, на основу чега су изведени одговарајући закључци, засновани на јасној
аргументацији. Закључци су јасно и прегледно изведени и дају одговор на постављене
циљеве истраживања. Приказ резултата је егзактан и омогућује њихово једноставно
праћење и разумевање. Све табеле и графикони су уједначени по стилу, што омогућује
бољу упоредљивости и олакшава преглед добијених резултата.

Начин приказа и тумачења резултата Комисија оцењује позитивно.

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 у потпуности написана у складу са образложењима датим у пријави теме, почевши
од хипотеза, очекиваних резултата, анализе података и добијених резултата.

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе?
Дисертација садржи све битне елементе: насловну страну према обрасцу 5, детаљан садржај, увoд,
преглед литературе, хипотезe, коришћену методологију у истраживању и изворе података, теоријски
оквир, резултате истраживања, закључке и коришћену литературу, као и биографију аутора. Сваки
од побројаних елемената квантитативно и квалитативно садржи све што се према методологији
писања научног рада очекује.

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци?
Истраживање у дисертацији мр Адриане Радосавац доприноси бољем разумевању улоге
предузетништва у земљама у транзицији (Републици Српској), поготово кад је реч о њеном утицају
на аграрни сектор. Имајући у виду да се истраживање односи на ентитет Републике Српске,
резултати ове дисертације су применљиви и код осталих земаља које још увек нису окончале процес
транзиције, као што је случај и са Републиком Србијом.
Разумевањем фактора развоја како предузетништва, тако и агропривреде Републике Српске, јасно
су дефинисане предности и недостаци њиховог бржег развоја, што доприноси да ова дисертација
без сумње може да буде коришћена за аналитички оквир при дефинисању стратешких и акционих
планова који би били у функцији развоја како предузетништва, тако и агропривреде Републике
Српске, као агропривреде Федерације Босне и Херцеговине.

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања?
Посматрано из угла дефинисаног циља и предмета истраживања нису уочени недостаци.

X ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:

Комисија позитивно оцењује поднету дисертацију кандидаткиње мр Адриане Радосавац
„Предузетништво као фактор развоја агропривреде Републике Српске“, и предлаже
Наставном-научном већу Пољопривредног факултета у Новом Саду да се докторска
дисертација прихвати, а да се кандидату одобри јавна одбрана.



НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

ментор: проф. др Радован Пејановић
Пољопривредни факултет Нови Сад

_______________________________

председник: проф. др. Зоран Његован
Пољопривредни факултет Нови Сад

_______________________________

проф. др Милорад Филиповић,
Економски факултет, Београд

________________________________

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не
жели да потпише извештај.


