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Р. бр. Аутор-и, наслов, часопис, година, број волумена, странице Категорија 

1 

Ђукић, С., Стојковић, А. (2013) Clients’ Satisfaction and Loyalty in Marketing Strategies of 

Serbian Bank, Tематски зборник: Improving the Competitiveness of Enterprises and 

National Economies–Determinants and Solutions, Faculty of Economics, University of Niš, 

стр. 143-158. 

М14 

Banking market is changing fast. The extent and the intensity of changes on the banking market are  

primarily the result of globalization, changes in clients needs and demands, development of modern 

information and communication technologies. Changes are intense and complicate efforts in providing 

client loyalty. Serbian banking market is a representative example of such tendentious and trends. 

Author’s intention is to explore key determinants of client loyalty, starting from particularities of 

Serbian banking market. Results of this research can be used as guidelines to redefine marketing 

strategies of banks in Serbia with the aim of building long-term relations with valuable clients and 

maintaining desired profitability. 

 

2 

Ђукић, С., Стојковић, А. (2013) Лојалноре клжјгнаеа као орнов конкспгненореж 

жорловнжу банака, Међународни научни скуп: Управљање квалитетом и поузданошћу, 

Београд, стр. 124-129 

М33 

Јгдан од најенахајнжјжу жпоблгма равпгмгнг мапкгежнг егопжјг ж жпакрг јг како еадпдаеж 

жоепоцаха, схжнжеж га еадовољнжм ж лојалнжм с цео дсдгм впгмгнрком жгпжодс. Акесглноре 

обгебгђжвања вжроког нжвоа еадовољрева ж лојалнореж клжјгнаеа јг жоргбно жепадгна на 

банкапрком епджцес жмајсћж с вждс жнегнежвнс конкспгнфжјс ж бопбс еа жпжвпдгноре 

жоепоцаха, алж ж  рвг вгћжу еауегва клжјгнаеа. Оревапгњг реабжлног жпотжеа с еаквжм 

срловжма срловљгно јг репаеггжјркжм еаокпгеом банака од обављања кларжхнжу епанракфжја ж 

жнегнежвнг аквжежфжјг новжу жоепоцаха ка еадпдавањс жореојгћжу ж гпађгњгм дсгопохнжу 

однора ра њжма. Кпгжпањг еадовољрева ж лојалнореж с еаквжм срловжма еауегва од банака 

паевжјањг жовгпгња ж жпжвпдгнореж ж жормаепањг клжјгнеа као жапенгпа, а нг рамо као 

копжрнжка впгднореж. 
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Стојковић, А. (2013) Advertising and Promotion on the Internet, Facta Universitatis, Series 

Economics and Organization, Vol. 10, Nо. 1, str. 77-87. 
М51 

Intense development of information technology which marked last decades of 20th century and 

especially the beginning of a new millennium, has brought significant changes in every aspect of 

human existance. These changes have brought intense development also to marketing, which gained 

new, sophisticated instruments for achieving its goals through IT solutions. Traditional marketing mix 

and especially promotion got an efective tool in Internet, one of the most imortant phenomenons of 

modern living, and web sites elevated marketing communications on a much higher level, giving it a 

completely new dimension. All this has brought a new, higher quality to all aspects of human life, 

which would be unthinkable without the achievements of modern technologies in a contemporary 

world. 
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Ђукић, С., Стојковић, А. (2015) Одпджвж мапкгежнг као такеоп пгжсеафжјг 

жпгдсегћа, Међународни научни скуп: Izzivi Globalizacije in Družbeno-ekonomsko okolje 

EU, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto, Visoka Šola za upravljanje in 

poslovanje, Novo Mesto, april 16-17, 2015, zbornik apstrakata, str. 32. 

М34 

Джнамжхно окпсдгњг с комг жорлсјс равпгмгна жпгдсегћа реално реавља новг еауегвг жпгд 

мгнаџмгне жпгдсегћа. Имжгпаежв бпојнжу жпгдсегћа жореајг жнеггпжрањг жпжнфжжа одпджвог 

паевоја с жорловнг, жоргбно мапкгежнг акежвнореж. Ргеслеае еаквог жонацања жпгдсегћа јг 

новж жпжресж обављањс мапкгежнг акежвнореж наеван одпджвж мапкгежнг. Одпджв 

мапкгежнг жореајг репаеггжја која жнеггпжцг одпджвж паевој кпое жпжнфжжг мапкгежнг 

мгнаџмгнеа, баежпанжм на уолжрежхком жпжресжс рвжм регјкуолдгпжма, дпсцевгној еајгднжфж 

ж окпсдгњс. Асеопж с падс жолаегћж од жмжлжкафжја одпджвог паевоја на жегпадњс пгжсеафжјг 

жпгдсегћа, скаесјс на енахај ж глгмгнег жегпадњг пгжсеафжјг жпгдсегћа с равпгмгнжм срловжма 

жорловања ж жрепадг жмжлжкафжјг одпджвог мапкгежнга на ревапањг пгжсеафжјг. 

 

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  

Кандждаекжња Ана Сеојковжћ жржсњава рвг срловг еа офгнс ж одбпанс докеопркг джргпеафжјг којж рс жпгдвжђгнж Законом о 

вжроком обпаеовањс, Сеаесеом Унжвгпежегеа с Нжцс ж Сеаесеом Економрког такслегеа с Нжцс. У ркладс ра 

Сеандапджма ж жпофгдспама еа обгебгђгњг квалжегеа с жоресжкс опганжеовања ж еавпцгека докеопркжу акадгмркжу 

ресджја ж жепадг ж одбпанг еавпцног пада – докеопркг джргпеафжјг, Економрког такслегеа с Нжцс, кандждаекжња јг 



жевпцжла рвг жпгджржженг ж жржженг обавгег на докеопркжм акадгмркжм ресджјама, жпгегнеовала пгеслеаег 

жрепаджвања с вгеж ра жпжјавом егмг докеопркг джргпеафжјг на два докеопанерка колоквжјсма ж жпжјавжла егмс 

докеопркг джргпеафжјг. Кандждаекжња јг с ркладс ра Ппавжлнжком о жоресжкс давања рагларнореж на одлскс о срвајањс 

егмг докеопркг джргпеафжјг ж на одлскс о срвајањс жевгцеаја о спађгној докеопркој джргпеафжјж Факслегес жпгдала 

Зауегв еа одпгђжвањг Комжржјг еа офгнс ж одбпанс докеопркг джргпеафжјг, као ж одговапајсћж бпој жпжмгпака спађгнг 

докеопркг джргпеафжјг. Комжржја јг севпджла да кандждаекжња жржсњава срловг дгтжнжранг Ппавжлнжком о жоресжкс 

жпжжпгмг ж срловжма еа одбпанс докеопркг джргпеафжјг Унжвгпежегеа с Нжцс. Кандждаекжња Ана Сеојковжћ јг објавжла 

хгежпж насхна пада с ебопнжфжма ра мгђснаподнжу насхнжу рксжова, егмаеркжм ебопнжфжма ж домаћжм харожжржма ра 

лжрег Мжнжреапрева наскг, ж жпжлоджла јг докае да јг жпвожоежжранж асеоп насхног пада објављгног с харожжрс којж 

жедајг Унжвгпежеге с Нжцс жлж такслеге Унжвгпежегеа с Нжцс. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 пгхж) 

Садржај докторске дисертације, поред увода, закључка и литературе, чини четири логички повезана 

дела, при чему су прва три дела теоријско-концептуалне природе, док су методолошка питања и 

резултати спроведеног емпиријског истраживања приказани у четвртом делу дисертације.  

У првом делу докторске дисертације под називом: „Ргдгтжнжрањг мапкгежнг репаеггжјг“ разматран је 

развој маркетинг стратегије у складу са променама које су донели савремени услови пословања. Истиче 

се да су захтеви савременог пословног окружења довели до промене пословних модела који се, поред 

осталог огледају у примени принципа холистичког маркетинга. Он подразумева интегрисање маркетинг 

активности како унутар маркетинг функције, тако и са осталим пословним активностима предузећа, 

развијање маркетинг односа са кључним стејкхолдерима, имплементирање маркетинга усмереног на 

запослене и инкорпорирање принципа друштвене одговорности пословање. Закључује се да холистички 

маркетинг постаје императив пословног успеха на глобалном тржишту, али да постоје и контроверзна 

схватања у погледу мотива и циљева пословања и балансирања профита као циља пословања и 

друштвено корисног деловања предузећа. 

„Ргжсеафжја као нгмаегпжјалнж пгрспр жпгдсегћа“ је назив другог дела дисертације који је посвећен 

објашњењу суштине репутације као неопипљиве имовине предузећа. Бавећи се елементима, 

димензијама и нивоима репутације, кроз њену међузависност са идентитетом и имиџом предузећа, 

указује се на неопходност формирања корпоративне културе, односно такве климе у предузећу, у којој 

репутација представља значајну конкурентску предност предузећа на тржишту. Управљање 

репутацијом предузећа, као веома битан елемент стратегијског маркетинга, захтева свеобухватну 

анализу стратегијске позиције предузећа, посебно постојећег имиџа у свести потрошача и осталих 

интересних група предузећа. Поред тога, кандидаткиња се у овом делу бави мерењем репутације 

предузећа и реперкусијама репутације на пословне перформансе предузећа. 

Трећи део дисертације под називом „Мгђсеавжрноре мапкгежнга ж пгжсеафжјг жпгдсегћа“ фокусиран је 

на истраживање релација компонената холистичког маркетинга и њиховог појединачног утицаја који 

оне имају на формирање, одржавање и унапређење репутације предузећа. У том смислу, анализирана је 

синергија интегрисаног, интерног, релационог и маркетинга перформаси и репутације предузећа. С 

обзиром на то да имиџ бренда има велики значај на формирање репутације предузећа фокус у овом 

делу дисертације је стављен на суштину, елементе и стратегију позиционирања бренда на стварање 

жељене репутације предузећа. Сагледавају се и релације између маркетинг комуницирања као елемента 

корпоративних комуникација на формирање репутације предузећа. Предност се даје интегрисаном 

маркетинг комуницирању у стварању пословног угледа и одрживе конкурентске предности предузећа. 

Четврти део посвећен је гмжжпжјрком жрепаджвањс, односно анализи резултата до којих се 

истраживањем дошло и дате смернице за даља истраживања. Детаљно су објашњени предмет и циљеви 

емпиријског истраживања, образложен је и аргументован избор извора података, описане методе 

истраживања и дефинисани узорак истраживања и инструменти за прикупљање података. Применом 

одговарајуће статистичке методологије анализирани су и сублимирани примарни подаци прикупљени 

анкетирањем менаџера банака и корпоративних клијената. На таквим анализама и увидом у постојеће 

теоријске ставове дати су релевантни закључци и препоруке. 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

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

У пријави докторске дисертација дефинисан је примарни фжљ жрепаджвања - идентификовање 

значаја који маркетинг има у процесу формирања и одржавања репутације предузећа у савременим 

условима пословања. Dетерминисање значаја маркетинга у процесу стратегијског управљања 

репутацијом предузећа захтевало је дефинисање специфичних циљева, који се односе на утврђивање 



значаја репутације за конкурентско позиционирање предузећа и важности идентификовања 

перцепција потрошача и осталих кључних стејкхолдера за стратегијско управљање репутацијом 

предузећа, посебно за управљање маркетинг активностима које су усмерене на стварање жељеног 

идентитета и имиџа предузећа.  

Истраживање постојећих теоријских ставова и резултати емпиријског истраживања су потврдили да 

је репутација која обезбеђује дугорочну конкурентску предност предузећа резултат адекватног 

управљања, односно предузимања одговарајућих активности засновних на посвећености и 

опредељености менаџмента на грађење јединственог угледа предузећа у окружењу. Потврђена је 

кључна улога  маркетинга у том процесу. Утврђено је да профилисање препознатљивог пословног 

угледа значи да је постигнуто усклађивање између имиџа и идентитета, јер уколико је имиџ јасан, 

препознатљив и усаглашен са идентитетом, јавност ће перципирати предузеће на начин како то 

менаџмент жели. Уколико није тако, менаџмент треба да ради на смањењу размака између слике коју 

предузеће има о себи, стварне слике у јавности и оног како менаџмент мисли да га јавност види. 

Препоруке и закључци канидидаткиње показали су да су реализовани циљеви и постигнути 

очекивани резултати докторске дисертације.  

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

Значај и научни допринос докторске дисертације огледа се у пружању подршке досадашњим 

истраживањима и стварању основе за даље свеобухватно теоријско и концептуално уобличавање 

значаја маркетинга за формирање репутације предузећа. Систематизацијом сазнања и резултата 

претходних истраживања везаних за улогу маркетинга у процесу управљања репутацијом предузећа 

дат је значајан допринос постојећој теорији и пракси. Истраживањем значаја примене маркетинг 

концепта и предузимања одговарајућих активности за формирање имиџа и репутације предузећа у 

докторској дисертацији су идентификоване маркетинг активности чија реализација има најзначајни 

утицај на стварање репутације предузећа.  

Резултати реализованог емпиријског истраживања представљају посебан допринос докторске 

дисертације јер су потврдили да успех предузећа на тржишту зависи од његове способности да 

управља својом репутацијом. Истраживањем пословне праксе у Републици Србији потврђене су 

претпоставке о позитивном утицају маркетинга на формирање репутације предузећа што се с друге 

стране одражава на тржишну позицију и повећање његових финансијских перформанси. 

Сумирањем резултата теоријског и емпиријског истраживања обезбеђена је интеграција знања о 

значају маркетинга у процесу управљања репутацијом предузећа чиме је постигнут очекивани 

допринос докторске дисертације. Научно засновано и  практично потврђено знање послужило је као 

основа за формулисање препорука и смерница за примену холистичког маркетинга који омогућава 

стварање угледа код кључних конституената предузећа и развијање односа са њима, што га, такође, 

диференцира од конкуренције на тржишту и додатно побољшава и учвршћује његову репутацију.  

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 пгхж) 

Комисија оцењује да је кандидаткиња Ана Стојковић у свим фазама израде докторске дисертације 

показала истраживачку зрелост и самосталност у научном раду. Уз уважавање сугестија ментора 

кандидаткиња је дефинисала предмет и циљеве истраживања и у складу са тим дефинисала структуру 

докторске дисертације. На основу анализе релевантне литературе дата је теоријска основа предмета 

истраживања. Реализовано емпиријско истраживање утемељено на таквој основи омогућило је да се 

тестирају дефинисане хипотезе и анализирају добијени резултати. Резултати теоријске и емпиријске 

анализе у докторској дисертацији су показали да је кандидаткиња на иновативан начин дала закључке и 

препоруке за сагледавање значаја маркетинга у процесу управљања репутацијом предузећа у 

савременим условима пословања.  

ЗАКЉУЧАК (до 100 пгхж) 

Комисија констатује да су резултати истраживања, научни допринос и самосталност научног рада 

кандидаткиње задовољавајући и сагласни са одредбама Закона, Статута Универзитета у Нишу и 

Статута Економског факултета у Нишу којима су прецизно дефинисани услови за позитивну оцену 

докторске дисертације. Сходно томе, Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију 

кандидаткиње Ане Стојковић под називом „Мапкгежнг као такеоп пгжсеафжјг жпгдсегћа“ и предлаже 

Наставно-научном већу Економског факултета у Нишу да прихвати Извештај о оцени докторске 

дисертације и одобри њену јавну одбрану.    
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