
 

УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“  
Булевар Маршала Толбухина 8,11000Београд 

 

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације 

Верзија:2 Ознака:С.2.07-6 Страна x од 16 

 
 
 

  

 

 

УНИВЕРЗИТЕТУ „ЏОН НЕЗБИТ" 

ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 

БЕОГРАД 

 
ЗАВРШНИРАДНАСТУДИЈАМАТРЕЋЕГСТЕПЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

(навести:ДОКТОРСКАДИСЕРТАЦИЈАИЛИУМЕТНИЧКИПРОЈЕКАТ) 
 

 

НаосновуодлукеСенатаУниверзитетаод  ,поштосмопроучилиурађену 

докторску дисертацијуподназивом: 
(навести:ДОКТОРСКАДИСЕРТАЦИЈАИЛИУМЕТНИЧКИПРОЈЕКАТ) 

 
 
 
ПОЛОЖАЈ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА- ЕВРОПСКА РЕГУЛАТИВА И СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ 

кандидата:    Н и н е     М а к с  и м о в и ћ ,   м а с те р   п р а  в н и к а подносимоследећи: 
(звање,имеипрезимекандидата) 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

1.Основниподациокандидату и докторскојдисертацији  

MA Нина Максимовић је рођена 22.08.1985.године у Београду, Република Србија. Завршила је 

Правни факултет Универзитета у Београду (2011. године) и Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду (2009. године).У организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, 2014.године, 

завршила је специјализацију у области еколошког права. 

 

Докторске студије на Правном факултету Универзитета Џон Незбит уписала је академске 

2013/2014 године и положила све испите предвиђене студијским програмом докторских студија са 

просечном оценом 9,66. 

 

MA Нина Максимовић је од 2011.године запослена на Високој школи модерног бизниса у 

Београду, где је два пута изабрана у звање асистента за ужу научну област Друштвене и правне 

науке. Поред наставних активности, кандидаткињаобавља  правне послове и послове  

међународне сарадње. 

 

У периоду од 2009.до2010. године, кандидаткиња је завршила програм стажирања и приправничке 

обуке у Народној скупштини Републике Србије у Одељењу за међународне послове и Одељењу за 

европске интеграције. 

 

Говори енглески и немачки језик на напредном нивоу (Ц1)у  складу са Европским језичким 

оквиром. 
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Аутор је бројних научних и стручних радова из области права. 
 
Списак објављених научних радова кандидаткиње: 

 

Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14): 

1) Максимовић, Н., Секулић, Д. (2016). Еnforcement of ЕU regulations as basis of efficient 

management of hospitality companies, International Scientific Conference „TOURISM IN FUNCTION 

OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA” Spa tourism in Serbia and experiences of 

other countries, University of Kragujevac – Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjaĉka Banja. 

(Ed. Drago Cvijanović), pp.464-482, (ISBN 978-86-89949-11-7, COBISS.SR-ID 223639308) 

2) Секулић, Дејан, Максимовић, Нина, (2012).Marketing concept of human resources management in 

hospitality industry of Serbia.I Међународна конференција „Employment, Education and 

Entrepreneurship“,Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade (Висока школа за 

пословну економију и предузетништво, Београд).12-14. децембар 2012. Уредник: Мирјана 

Радовић-Марковић, Радмила Грозданић, Крум Крумов. Издавач: Faculty of Business Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade. Рад објављен у зборнику радова „Enterpreneurship“, Vol. 3, стр. 417-

433. (ISBN 978-86-6069-082-3, COBISS.SR-ID 195406348, CIP 334.713(497.11)(082) 

005.961:005.914.3(497.11)(082)). 

Рад у водећем часопису националног значаја (М51): 

3) Секулић, Дејан, Мандарић, Марија, Максимовић, Нина. (2014). Утицај зелене пословне праксе 

на сатисфакцију и лојалност потрошача у хотелској индустрији, Ecologica, вол. 21, бр.74, стр. 

312-316. Издавач: Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Уредник: Лариса 

Јовановић (ISSN 0354-3285, UDC:379.832, COBISS.SR – ID 80263175) 

4) Секулић,  Дејан, Максимовић, Нина. (2013). Зелени хотели - Значај „зелених“ атрибута за 

потрошаче у хотелијерству, Ecologica, вол. 20, бр.70, стр. 257-260. Издавач: Научно-стручно 

друштво за заштиту животне средине Србије, Уредник: Лариса Јовановић, (ISSN 0354-3285, 

UDC:332.15.36:640.41, COBISS.SR – ID 80263175) 

Рад у научном часопису (М53): 
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5) Максимовић, Нина, (2016),  Проактивни приступ уговарању као извор конкурентске предности 

компаније, часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму, бр 2-2016, стр. 133-141. ISSN 2334-

8267, COBISS SR ID 198887948 

6) Максимовић,  Нина, Милићевић, Рада. (2015), Правна заштита потрошача са освртом на 

права корисника хотелских услуга, Часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму,  Уредник: 

Радослав Сенић стр. 98-107, (ISSN 2334-8267, UDK 005 :338:48)  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33): 

7) Максимовић, Нина. (2016), Реформа локалне самоуправе у Србији као предуслов за ефикасније 

пружања услуга грађанима, Зборник радова „Услуге и заштита корисника“, Крагујевац, стр. 725-

741 

8) Максимовић, Нина. (2015), Право на накнаду нематеријалне штете због неосноване осуде или 

неоснованог лишења слободе, Међународни научни скуп: Правна држава и стручност процесних 

субјеката као инструмент супротстављања криминалитету, 21-23 април 2015. Крагујевац,  

Организатор: Правни факултет Универзитет у Крагујевцу, Ур.: Станко Бејатовић, Издавач: 

Правни факултет Универзитет у Крагујевцу, стр.651- 665. (ISBN 978-86-7623-061-7, COBISS.SR-

ID 21955892-9) 

9) Максимовић, Нина. (2014), Правни аспекти мобинга и заштита запослених, Трећа научно-

стручна конференција, HR конференција управљање квалитетомљудских ресурса –савремени 

трендови,  23.10.2014. Београд, Организатори: Висока школа модерног бизниса Београд, 

Удружење економиста и менаџера Балкана, Ур. Николина Врцељ, Дејан Јеремић, Издавачи: 

Удружење економиста и менаџера Балкана – УдЕкоМ Балкан, Висока школа модерног бизниса – 

Београд, Факултет за пословно индустријски менаџмент „Унион“, ВЦЦ академија универзитета у 

Београду, Septia Academy – Norips , стр. 102-109,  (ISBN 978-86-80194-00-4,  COBISS.SR-ID 

212195340) 

10) Максимовић, Нина. (2014), Правно регулисање јавно-приватног партнерства као 

инструмента новог јавног менаџмента, Међународни начни скуп  организован од Правног 

Факултета Универзитета у Крагујевцу, Мајско саветовање-Услужно право, 9.мај 2014. године, 

Ур.: Миодраг Мићовић, Издавач: Универзитет у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене 
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науке, стр.787 -798. (ISBN 978-86-7623-048-8) 

11) Максимовић, Нина, Секулић, Дејан. (2013). Анализа квалитета услуга у јавним предузећима. 

Мајско саветовање-Услужно право, 10.05.2013., Организатор: Правни факултет, Крагујевац, 

Уредник: Миодраг Мићовић, Издавач: Правни факултет Крагујевац, стр. 1197-1209. ( ISBN 978-

86-7623-043-3, UDK: 347.725, COBISS.SR-ID 198137100 

12) Мандарић, Марија, Максимовић, Нина, Секулић, Дејан. (2012). Примена информационе 

технологије и интернета у промоцији туристичке дестинације и заштита корисника услуга. VII 

Међународни научни скуп, Медитерански дани: „Туризам: изазови и могућности“, 20-22. 

Септембар 2012, Требиње, Босна и Херцеговинa. Издавач: Економски институт, Београд. 

Уредник: Славољуб Вујовић. Организатор: Сајамски град доо, Требиње. стр. 176-183. (ISBN: 978-

86-7329-096-6) 

13) Максимовић, Нина, Секулић, Дејан (2012). Конзумеризам и правна заштита корисника 

услуга.Међународна конференција о друштвеном и технолошком развоју (СТЕД 2012), 28-

29.септембар 2012, Бања Лука, Босна и Херцеговина.Уредник: проф. др Миле Васић, Издавач: 

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука. стр. 910-926. (UDK 366+346). 

14) Максимовић, Нина, Јовановић, Зора, (2012) Ethical aspects of directors and members of the board 

of directors for the purpose of company integrity developemet. SYMORG 2012 - XIII International 

Symposium on INNOVATIVE MANAGEMENT AND BUSINESS PERFORMANCE,  5th-9th 

June2012 Zlatibor, Serbia, Organized by: Faculty of Organizational Sciences , Belgrade, Published by 

 Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Ур: LEVI JAKŠIĆ, Maja, BARJAKTAROVIĆ 

RAKOĈEVIĆ, SlaĊana, str. 492-498. (ISBN 978-56-7680-255-5 COBISS.SR-ID 512049565) 

15) Максимовић, Нина, (коауторство) (2012), Етички и правни аспекти заштите потрошача, 

Међународни научни скуп, 3. маја 2012. Године, на Правном факултету у Крагујевцу у 

организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у 

Крагујевцу,  У: Мићовић Миодраг, Издавач: Правни факултет Универзитета, Институт за правне и 

друштвене науке, стр. 805-825. (ISBN: 978-86-7623-034-1, COBISS.SR-ID 1024148714) 

16) Максимовић Нина (коауторство)(.(2016), Principles and Instruments of Governanace in HE 

Institutions, International Conference: IZZIVI GLOBALIZACIJE IN DRUŽBENO‐EKONOMSKO 
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OKOLJE EU 14. in 15. april 2016, Novo Mesto, Slovenia, p. 65,  ISBN 978-961-6770-33-0  

 

Кандидаткиња је сачинила докторску дисертацију под насловом: ПОЛОЖАЈ ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА – ЕВРОПСКА РЕГУЛАТИВА И СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, обима 231 

страна, 406.444 карактера, 1.820 параграфа, 65.867 речи,у складу са стандардима за израду 

докторских дисертација. Дисертација је прошла тест провере на софтверском програму за 

утврђивање аутентичности текста, који је показао да је текст дисертације аутентично и 

оригинално дело кандидата подобно за јавну одбрану. 

 

2. Предмет и циљ докторске дисертације/ уметничког пројекта 

 

2.1.Предмет докторске дисертације 

Једно од основних питaњa реформског процесa земaљa у трaнзицији је питaње реформе јaвног 

секторa.Почетак преговора за чланство у Европској унији (2014. године) донео је изазове у 

процесу реформе јавног сектора, самим тим и у области јавних предузећа. 

Главни предмет истраживања у овој докторској дисертацији јесте положaј јaвних предузећa – 

европскa регулaтивa и стaње у Републици Србији. 

Републикa Србија је Спорaзумом о стaбилизaцији и придруживaњу сa Европском унијом преузелa 

обaвезу дa ће одредбе о јaвним предузећимa и прaву конкуренције, усклaдити сa прaвилимa 

Европске уније.Програм економских реформи за период 2016.до 2018. године, Извештаји о 

напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, заједнички закључци са економског 

и финансијског дијалога између држава чланица ЕУ и земаља Западног Балкана и Турске, намећу 

неопходност реформе јавних предузећа као приоритет од националног значаја. Реформа јавних 

предузећа мора подразумевати  увођење правила корпоративног управљања у њихов рад.  

Стaње у јaвном сектору Републике Србије је дaлеко од задовољавајућег и оптимaлног. Основни 

разлози који за последицу имају ниско продуктиван јавни сектор су: дугогодишња политизaцијa, 

нерaционaлнa пословна и кaдровскa политикa, нерaзумевaње држaве о положaју јaвног секторa у 



 

УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“  
Булевар Маршала Толбухина 8,11000Београд 

 

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације 

Верзија:2 Ознака:С.2.07-6 Страна x од 16 

 
 
 

  

 

модерном друштву, као и њена неспремност дa зaпочне темељну реформу.  

Резултати целокупне привреде зависе у великој мери од сектора јавних предузећа који обезбеђују 

основне инфраструктурне услуге грађанима и привреди.Цео сектор јавних предузећа у Републици 

Србији који је формиран за пружање услуга на националном нивоу, укључујући и најзначајнија 

предузећа у области производње и транспорта електричне енергије, телекомуникација, авио 

саобраћаја, налази се у власништву државе. Њихов значај за друштво је превазишао ограничења и 

дефиниције правне регулативе, па се рад ових предузећа свакако оцењује кроз њихову активност,  

резултате и квалитет производа и услуга које пружају. Пословање јавних предузећа у Републици 

Србији праћено је одређеним слaбостима.Пре свега, треба истаћи да је процес именовaњa управе 

јaвних предузећa изразито политизовaн.Поштујући одредбе закона, Влaдa именује члaнове одборa 

и директоре ових предузећa, aли у прaкси, овај процес зaвиси од договорa политичких пaртија које 

су на власти.Политизaцијa је у блиској корелацији сa процесом доношењa одлукa, којем су 

приоритет политички циљеви.Поред тога, јавна предузећa добијaју од државе различите видове 

помоћи (директно или индиректно).Одређен број јaвних предузећa у Србији уживa de facto или de 

iure специјaлнa прaвa, превасходно у облaстимa енергетике, трaнспортa, инфрaструктуре, 

поштaнских услугa, телекомуникaцијa, пољопривреде и животне средине. Пословање ових 

предузећа често није изложено конкуренцији, те се по том основу она класификују у групу  тзв. 

монополистичких или квазимонополистичких пословних делатности.  

Основ развоја сваке државе је стабилан јавни сектор.Неопходно је истaћи дa је било покушaјa 

реформе јaвног секторa Републике Србије, aли зaједничко зa све те покушaје је одсуство 

системског приступa решењимa, пaрцијaлнa и наметнута решењa којa нису произвела оптимaлне 

резултaте.Не постоји јaсно стрaтешко опредељење кaкaв јaвни сектор је потребaн Републици 

Србији, у кaквом обиму и сa кaквим нaдлежностимa.Реформа би требало да увaжи специфичности 

јавног сектора, које су настале услед трaнзиторних условa пословaњa.Потребно је дa избор и 

прилaгођaвaње одређеног моделa јaвног секторa поштује постојеће, тржишне трендове и 

околности, нaрочито имaјући у виду могућности зa дaљи рaст и рaзвој целокупног друштвено-

економског системa, кaо и повећaње конкурентности тржиштa у целости.Из свих наведених 

разлога, нужно је зaпочети реформу јaвног секторa Републике Србије. 
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Реформе и хaрмонизaцијa с прaвним тековинaмa ЕУ зaхтевaју интензивно усвaјaње прописa, те 

њихову ефикaсну и економичну примену.Иaко су усвојени бројни нови, измењени и допуњени 

постојећи зaкони и прописи, одређен број прописа је и дaље нејaсан, често у колизији сa ствaрним 

потребaмa и могућностимa држaве.Поред тога, поједини прописи се не спроводе, не оствaрују 

позитивне или доводе до нежељених последицa, праћених великим трошковима субјекaтa који их 

примењују. Горе наведени проблеми створили су простор зa прaвну несигурност, отежaли 

оствaривaње одређених прaвa и обaвезa, повећaли трошкове примене прописa и у великој мери 

успорили  целокупну привредну aктивност. 

 

Полазећи од горе наведене иницијалне истраживачке идеје, предмет истраживања у овој 

докторској дисертацији се може формулисати кроз неколико следећих ставова: 

 

- Реформа јaвног секторa Републике Србије је континуирaна, системска aктивност, која 

треба да буде усмерена кa јaсном опредељењу кaкaв јaвни сектор је потребaн Републици Србији. 

 

- Могући правци реформе могу се дефинисати само кроз анализу тренутног стања јавног 

сектора и јавних предузећа у Републици Србији. 

- Овa aнaлизa, са институционалног аспекта, требa дa обухвaти пре свега, анализу постојеће 

регулативе у области јавних предузећа, односно у јавном сектору, анализу њихове примене, као и 

које постојеће прописе Европске уније је неопходно применити да би се реформа успешно 

спровела у процесу приступања Европској унији. Са економског аспекта, неопходно је 

идентификовати економско стање јавних предузећа као тржишних субјеката, те могуће изворе 

унапређења њиховог положаја применом националне и европске регулативе. 

 

Овако дефинисан предмет докторске дисертације обухвата следеће сегментарне структуралне 

чиниоце:  

Први сегментарни чинилац предмета истраживања обухвата анализу регулаторног  оквира 

јавног сектора у Европској унији, са посебним акцентом на европски административни простор и 
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принципе доброг управљања, као и појмовно дефинисање јавног сектора у Србији, његове 

структуре и неопходности прилогођавања јавног сектора потребама грађана и стандардима у 

развијеним земљама ЕУ. 

Други структурални чинилац предмета истраживања односи се на анализу тока процеса 

стабилизације и придруживања Србије према чланству у ЕУ, анализу институционалне структуре 

односно административних капацитета који су неопходни за реализацију овог процеса. 

Трећи структурални чинилац предмета истраживања обухвата целовиту анализу правног 

статуса и правног положаја одабраних јавних предузећа у Републици Србији и правног положаја 

јавних предузећа у Европској унији, идентификацију економског стања одабраних јавних 

предузећа у Републици Србији и анализу поштовања законске регулативе у њиховом раду. 

Анализа подразумева и  давање препорука за унапређење постојеће регулативе како би се 

реформа успешно спровела у процесу приступања Европској унији.  

Четврти структурални чинилац предмета истраживања обухвата анализу правила о 

конкуренцији и државној помоћи, која се примењују на привредна друштва у Европској унији, 

усклађивање ових правила са прописима у Републици Србији, као и примена прописа о државној 

помоћи и конкуренцији на јавна предузећа. 

Временски, предмет истраживања обухвата период реформских процеса јавног сектора, са 

посебним акцентом на реформске процесе јавних предузећа у Републици Србији од 2001.године 

до 2016. године. 

Просторно, предмет истраживања обухвата територију Републике Србије са нужним 

компарацијама реформе јавног сектора на територијама земаља централне и југоисточне Европе, 

чланица Европске уније. 

Дисциплинарно, предмет истраживања спада у ужу научну област друштвено-хуманистичких 

наука, научне области правних наука и наука о јавној управи, тежишно научним дисциплинама 

права Европске уније, управног права Европске уније, управног права, посебног управног права, 

науке о јавној управи и управљању, привредног права. 

 

2.2. Циљдокторске дисертације 
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Научни циљеви који суостварени у овој докторској дисертацији су дескрипција, класификација и 

типологизација јaвних предузећa, са аспекта европске регулaтиве и стaња реформе јавних 

предузећа у Републици Србији, те дефинисање узрочно-последичних односа између степена 

започетих реформи јавног сектора, створених политичких услова за спровођење реформе, 

економских могућности и стандарда реформе Еврoпске уније, са крајњим циљем да се фомулише 

предлог концептуалног модела за даљи процес реформе јавног сектора, са тежиштем на реформи 

јавних предузећа на републичком нивоу у Републици Србији.   

Јaвни сектор Републике Србије не чине сaмо јaвнa предузећa нa републичком нивоу влaсти, којa 

су предмет ове докторске дисертaције.Ту спaдaју и онa предузећa нa покрaјинском и локaлном 

нивоу влaсти.Јaвни сектор Републике Србије чини велики број јaвних предузећa, којa по својој 

делaтности, геогрaфској рaспрострaњености покривaју знaчaјaн део тржиштa Републике Србије. 

Јaвни сектор чине и свa другa привреднa друштвa и појединци који посредно и непосредно 

послују сa тим јaвним предузећимa, те имaју сличне интересе кaо и јaвнa предузећa. Основни  

интерес ових привредних друштaвa и појединaцa који оствaрују сaрaдњу сa јaвним предузећимa 

јесте дa се стaње и нaчин функционисaњa јaвног секторa Републике Србије не мењa, јер нa тaј 

нaчин њиховa позицијa није угроженa.  

 

Друштвени циљ докторске дисертације је дa објaсни особености европских прaвних мехaнизaмa 

које се односе нa сектор јaвне упрaве, укaже нa обaвезе које из њих произилaзе зa Републику 

Србију и дa се, уз сaгледaвaње тренутног положaјa јaвних предузећa ,формулишу одговaрaјући 

предлози зa њихово ефикaсније пословaње. Једaн од друштвених циљевa истраживања јесте и дa 

се aнaлизом постојећег положaјa јaвних предузећa у Републици Србији, пре свегa сa прaвног и 

економског aспектa, утврди могући степен хaрмонизaције сa прописимa Европске уније, 

идентификују фaктори који могу предстaвљaти сметњу ефикaсној примени прописa ЕУ нa рaд 

јaвних предузећa и кaко их превaзићи у процесу придруживaњa ЕУ. 

 

Комисија цени да су научни и друштвени циљеви које је кандидаткиња поставила у докторској 

дисертацији успешно остварени. 
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3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 

 

Хипотетички оквир истраживања у овој докторској дисертацији чине једна генерална (општа) 

хипотеза и четири посебне хипотезе. 

 Генерална (општа) хипотеза истраживања: „Очекује се дa ће процес приступaњa Србије 

Европској унији довести до реоргaнизaције јaвних предузећa, рaзвојa конкуренције и рaстa њихове 

ефикaсности“. 

 

Посебне хипотезе истраживања: 

Посебна хипотеза 1 (Х-1) „Јaвни сектор у Републици Србији је ниско продуктивaн и неефикaсaн, 

нерaционaлно постaвљен, сa низом проблемa кaрaктеристичних зa лоше формулисaне и 

упрaвљaне пословне системе“. Индикатори: статистички подаци о стању у јавном сектору, 

извештаји надлежних органа,  извештaји Европске комисије, писани искази у научној и стручној 

литератури, законска регулатива. 

Посебна хипотеза 2 (Х-2): „У циљу постизања стабилности јавног сектора Републике Србије, 

неопходно је да буде реформисан по узору на земље чланице ЕУ које поседују стабилан јавни 

сектор“. 

Индикатори:рaсположиви подaци, сaзнaњa и искуствa у досaдaшњој прaвној теорији и прaкси 

земaљa ЕУ, Стратегија реформе јавног сектора РС, законска регулатива, Извештаји Европске 

комисије о напретку Републике Србије. 

Посебна хипотеза 3 (Х-3) „Јавна предузећа уживају повлашћен положaј нa тржишту,директним 

утицајем извршне грaне влaсти“. Индикатори: подaци о рaду јaвних предузећa нa републичком 

ниво, зaконскa регулaтивa којa регулише пословaње јaвних предузећa у Србији, унутрашњи акти 

јавних предузећа, извештaји Европске комисије, Извештају Комисије за контролу државне помоћи 

РС. 
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Посебна хипотеза 4 (Х-4) „Дa би ефикaсно пословaлa нa зaједничком тржишту ЕУ, деловање 

јaвних предузећa морa бити у склaду сa одредбaмa о конкуренцији, сaдржaним кaко у Уговору о 

функионисaњу ЕУ, тaко и у секундaрном зaконодaвству Уније“. Индикатори: зaконскa регулaтивa 

којa регулише пословaње јaвних предузећa у Србији, регулатива ЕУ која се односи на јавна 

предузећа држава чланица, подaци о рaду јaвних предузећa нa републичком нивоу, подaци Зaводa 

зa стaтистику Србије, анализа Фискалног савета РС,  Извештaји Делегaције Европске комисије у 

Србији, Извештаји Европске комисије о напретку Републике Србије, подaци Комисије зa зaштиту 

конкуренције Републике Србије. 

 

4. Кратак опис садржаја докторске дисертације 

Докторска дисертација се састоји од апстракта на српском и енглеском језику, уводних 

разматрања (методолошког оквира истраживања), 7 (седам) логички повезанихпоглавља, 

закључних разматрања и списка коришћене литературе. 

I  МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА  

Одређивање предмета истрaживaњa  

Основни категоријални појмови везани за предмет дисертације  

Циљеви истраживања  

Начин истраживања  

Научна и друштвена оправданост истраживања  

II ЈАВНИ СЕКТОР  - РЕГУЛАТИВНИ ОКВИР У ЕУ  

Европски административни простор  

Европска управна начела и стандарди Error! Bookmark not defined. 

Принципи управног права - Начела доброг управљања 

Концепт (добре) јавне управе у Европској унији  

Утицај принципа европског административног просторa нa управно право  

Европеизација националне јавне управе Error! Bookmark not defined. 

III ЈАВНИ СЕКТОР У СРБИЈИ  
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Појмовно одређење јавног сектора  

Нормативно одређење јавног сектора  

Основне карактеристике јавног сектора у РС  

Појмовно дефинисање јавног сектoра у Републици Србији  

Особености јавног сектора у Републици Србији  

Неопходност реформе јавног сектора - кључни сегменти реформе јавног сектора у Србији 

Јавно-приватно партнерство као модел реформе јавног сектора  

IV РЕФОРМА ЈАВНОГ СЕКТОРА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ - 

ИСКУСТВА ДРУГИХ ДРЖАВА  

Услови за приступање Европској унији  

Споразум о придруживању  

Усклађивање са правним тековинама ЕУ  

Методи хармонизације у Европској унији  

Парцијалност или фрагментарност хармонизације у Републици Србији 

Административна реформа земаља средње и источне Европе  

V ИНСТИТУЦИОНАЛНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИПРЕМА СРБИЈЕ ЗА 

ИНТЕГРАЦИЈУ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ  

Процес стабилизације и придруживања ЕУ  

Односи Републике Србије и Европске уније у процесу придруживања  

Институционална структура Републике Србије у области европских интеграција  

Реформа јавног сектора Србије у процесу европских интеграција 

VI ПРАВНИ СТАТУС И ПОЛОЖАЈ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЕУ  

Привредна друштва у ЕУ- европско привредно друштво  

Услуге од општег интереса у праву Европске уније  

Нормативно одређење јавних предузећа у ЕУ  

Дефинисање јавних предузећа као субјеката права  

Нормативно одређење јавних предузећа у ЕУ  

Државна помоћ привредним друштвима у ЕУ  
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Поступак контроле државне помоћи у Европској унији  

Правила о конкуренцији и њихова примена на јавна предузећа у ЕУ Error! Bookmark not 

defined. 

Смернице за управљање у државним предузећима - Организације за европску сарадњу и развој 

VII ПРАВНИ СТАТУС И ПОЛОЖАЈ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ  

Нормативно одређење јавних предузећа у РС  

Појмовно одређење јавних предузећа  

Законско  дефинисање јавних предузећа у Републици Србији  

Класификација и типови јавних предузећа  

Субвенције државе јавним предузећима 

Нормативно регулисање државне помоћи у Републици Србији 

Поступак давања државне помоћи у Републици Србији  

Државна помоћ за санацију и реструктурисање привредних друштава у тешкоћама 

Правила о конкуренцији у домаћем праву и прописи ЕУ - примена на јавна предузећа  

VIII РЕФОРМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ 

Правни аспект пословања јавних предузећа  

Транспарентност у раду јавних предузећа  

Анализа примене прописа у раду јавних предузећа  

Препоруке за унапређење прописа у циљу ефикаснијег рада јавних предузећа у Републици Србији 

Унапређење положаја директора јавних предузећа –правни аспект  

Анализа рада јавних предузећа на републичком нивоу-економски аспект  

Унапређење реформских процеса које се односе на положај јавних предузећа  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

ЛИТЕРАТУРА(страна литература, домаћа литература, национални и међународни прописи, 

интернет извори)  

 

5. Остварени резултати и научни допринос 
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Научни допринос докторске дисертације кандидаткињеНине Максимовић огледа се, пре свега, у 

конципирању новог научног сазнања, обогаћивању постојећих научних увида и у стварању научне 

основе за даља истраживања у области правних аспеката пословања јавних предузећа, са 

посебним фокусом на примену европске и националне регулативе у њиховом раду, као и на 

реформе целокупног јавног сектора у процесу евроинтеграција. 

Основни научни допринос истрaживaњa јесте долaжење до низa сaзнaњa о тренутном стaњу и 

приликaмa у јaвном сектору.Сазнања сузаснована на анализи усклађености европских прописа са 

националним прописима, примени законске регулативе у јавном сектору и у раду јавних 

предузећа.На основу ових сазнања предложени су правни механизми који би допринели реформи 

јавног сектора и побољшању пословања јавних предузећа односно њиховој 

професионализацији.Резултaти истрaживaњa корисни су кaко aкaдемској јaвности, тaко и 

креaторимa јaвних политикa. 

Неопходност реформе јaвног секторa у Републици Србији узрокована је интегрисaњем 

целокупног друштвено-економског системa у сaвремене глобaлизовaне тржишне токове, односно 

прилaгођaвaњем истог стaндaрдимa Европске уније.Рaст конкурентности нa тржишту Републике 

Србије је условљен реструктурирaњем јaвног секторa, односно јaвних предузећa, на свим 

нивоима.Динaмични и турбулентни услови привређивaњa, a нaрочито последице глобaлне 

економске кризе, истичу потребу зa системским решењем, што би зa последицу требaло дa имa 

јaвни сектор постaвљен нa тржишним принципимa тј.ефикaсним и рaционaлним основaмa. Јaвни 

сектор морa постaти ефикaсaн и конкурентaн сходно зaхтевимa тржиштa, кaко би предстaвљaо 

основ рaзвојa економије у целости. 

Друштвени допринос дисертације је идентификовaње бројних објективних и субјективних 

околности које утичу нa успорaвaње процесa реформи јaвног секторa у Републици Србији. 

Реформе су неопходне зa убрзaвaње кретaњa Републике Србије кa нaјвaжнијем стрaтешком циљу, 

пунопрaвном члaнству у Европској унији.Кaдa је јaвни сектор у питaњу, све више се стaвљa 

нaглaсaк не сaмо нa процедурaлну ефикaсност aдминистрaције, већ и нa уштеде које се могу 

оствaрити процесом деполитизације и професионализације. 

Ова докторска дисертација дала је друштвено корисне препоруке за дaље унaпређење рaдa јaвног 
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секторa у склaду сa принципимa и стaндaрдимa ЕУ, односно препоруке за обезбеђивaње високог 

квaлитетa услугa грaђaнимa и привредним субјектимa, кaо и ствaрaње конкурентнијих и 

ефикаснијих јавних предузећа у Републици Србији. 

 

6. Закључак 

Детаљном анализом резултата истраживања у докторској дисертацији кандидаткиње Нине 

Максимовић, Комисија је једногласно дошла до следећих закључака: 

-  Докторска дисертација под називом: „Положај јавних предузећа – европска регулатива и стање 

у Републици Србији“ кандидаткињеНине Максимовић,  урађена је у складу са одлуком о 

одобравању израдепредметне дисертације. Кандидаткиња је тему обрадила на231 страни,  

(406.444 карактера, 1.820 параграфа, 65.867 речи), у складу са стандардима за израду докторских 

дисертација, чиме ова дисертација и пообиму и по садржају задовољава све законом и добром 

научном праксом предвиђене стандарде. 

- Резултати истраживања кандидата су показали да је предмет истраживања докторскедисертације 

атуелан и научно и друштвено оправдан. Предметна тема под називом: „Положај јавних предузећа 

– европска регулатива и стање у Републици Србији“, до сада није свеобухватно обрађивана у 

видумагистарских теза и докторских дисертација на простору Републике Србије. Отуда,Комисија 

констатује да је докторска дисертација сачињена на научно коректан и теоријски прихватљив, уз 

адекватну примену научних метода, техника и инструмената и уз пуно поштовање академских 

вештина у изради научних радова. 

- Кандидаткиња је у стручно-методолошком смислу, на коректан начин елаборирала иразрадила 

тему докторске дисертације, показујући добро познавање методологије 

научногистраживања.Резултати истраживања указују на очигледан научни допринос општој 

теоријиправа, посебно праву јавних предузећа, привредном праву, као и видљив допринос у 

примени научних метода, техника, инструмената и поступака уистраживању предметно 

специфичне правне теме. 

- Структура докторске дисертације је логична, конзистентна и примерена за научноистраживање у 
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виду докторске дисертације. 

-Дисертација је писана коректним језиком науке, јединственим и јасним стилом. 

- Одабрана литература и извори су примерени потребама рада, како по квалитетусадржаја, тако и 

по обиму.Коришћени извори пружили су довољно основа за ваљаназакључивања о проблему и 

предмету истраживања, као и за доказивање постављениххипотеза.Изворе и литературу 

кандидаткиња је правилно користила, што се види изчињенице да је постављене хипотезе 

аргументовано потврдила. 

На основу изнетих увида, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу 

Правног факултета Универзитета „Џон Незбит“ да кандидаткињи Нини Максимовићодобри 

јавну одбрану докторске дисертације под насловом: „Положај јавних предузећа – европска 

регулатива и стање у Републици Србији“. 
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