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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 

Валентина Несторов, Конвергенција у функционисању банкарских и небанкарских 

финансијских институција у Србији – прилог:  Потврда часописа ''Економске теме'' о 

прихватању рада 

М51 

Банке све више у оквиру својих банкарских производа укључују новије услуге, како би парирале 

конкуренцији небанкарских финансијских институција, односно банке почињу да се баве и небанкарским 

пословима. На тај начин банке се упуштају у зону повећаног ризика, који уколико се не усмери на прави 

начин може угрозити пословање банке.  

Циљ  рада је да укаже на значај конвергирања банкарских и небанкарских финанасијских институција, 

које је на тржишту Србије још увек недовољно развијено.Сврха је подигнути свест и код банака и код 

небанкарских финансијских институција, да заједничком сарадњом односно повезивањем могу 

профитирати. Такође, користи могу имати како банке и небанкарске финансијске институције тако и 

крајњи корисници. 

2 

Валентина Несторов, Марина Маленовић, Анализа и оцена структуре буџета Републике 

Србије, Зборник радова: „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне 

Европе“, Економски факултет, Ниш, јун 2013. године, стр. 827-831. 

М63 

Анализа структуре буџета је корисна  како би се уочиле тенденције у кретању појединих група прихода и 

расхода, да би се видело има ли могућности за побољшање стања у буџету.  

Глобална економска и финансијска криза и стагнација привредних активности, како у свету, тако и у 

Републици Србији, одразила се и на приходе буџета, а самим тим и на задовољавање јавних и других 

потреба грађана. Зато треба имати одређену резерву и бити опрезан код доношења пројекција буџета. 

Неизвесност коју изазива криза, смањење средстава за јавну потрошњу и неповољна структура 

буџетских средстава изазивају социјалну несигурност и неповерење субјеката који планирају буџет. 

3 

Марина Маленовић, Ивана Аврамовић, Валентина Несторов, Euro zone debat crisis and fiscal 

union as a potential solution, Међународни научни скуп „The global economic crisis and the future 

of European integration“ Економски факултет, Ниш, октобар 2013. godine, стр. 565-574. 

М33 

Последњих година Европска монетарна унија се суочила са највећим изазовом откад је основана. 

Светска економска криза убрзала је приказивање истине о стању јавних финанисија и задужености 

неких земаља евро зоне. Дужничка криза у евро зони узрокована је бројним факторима, који потичу још 

из периода настанка монетарне уније. 

Оно што посебно карактерише Европску монетарну унију је постојање јединствене монетарне 

политике, с једне стране, и децентрализованих економских и фискалних политика, с друге. Ова 

комбинација се показала проблематичном. Као резултат, неодрживе јавне финансије довеле су до 

проблема у спровођењу монетране политике. 

За већи економски раст у евро зони неопходна је боља координација економских политика земаља 

чланица. Један од начина да се реши дужничка криза јесте да се створи фискална унија, што 

представља логичан наставак европских интеграција. 

 

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 Валентина Несторов 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 Валентине Несторов ,,Конвергенција као развојна тенденција у функционисању 

банкарских и небанкарских финансијских институција“ поред увода и закључка има пет поглавља.  

Допринос прве главе докторске дисертације је да укаже на најважније тенденције које се одвијају у 

савременом банкарству и  објасни шта су банкарски производи, а посебно нови банкарски производи и концепти, 



да објасни улогу и значај електронског банкарства у савременом банкарском пословању, процес конкуренције и 

концентрације у банкарству, као и концепт банкоосигурања. 

У другој глави допринос се огледа у доказивању да поред банака које су доминирале финансијским 

системом у прошлим деценијама, значајну улогу имају и небанкарске финансијске институције које доминирају 

на данашњем финансијском тржишту. У овом делу рада извршена је анализа инвестиционих фондова на 

финансијским тржиштима развијених земаља, али и на финансијском тржишту Србије. Поред инвестиционих 

фондова извршена је и анализа осигуравајућих компанија, пензионих фондова и осталих институционалних 

инвеститора.  

Допринос треће главе огледа се у доказивању да економија обима и економија диверзификације 

представљају теоријску основу конвергенције у финансијском сектору. Наиме, неопходно је да постоји адекватно 

доношење одлука како би се постигле веће ефикасности у пословању. На тај начин користи могу имати како  

банкарске тако и небанкарске финансијске институције. Допринос ове главе је и указивање на значај 

конвергирањa банкарских и небанкарских финанасијских институција и да заједничком сарадњом тј. повезивањем 

могу профитирати како банкарске и небанкарске финансијске институције, тако и крајњи корисници - клијенти.  

У оквиру овог поглавља анализирани су и синергетски ефекти деловања банкарских и небанкарских финансијких 

институција на финансијском тржишту Србије. У свим развијеним земљама света постоји тенденција развоја 

небанкарских финансијских институција кроз форму небанкарских послова у оквиру банака.  

Доношење закључака о нивоу конвергенције и степену развијености банкарских и небанкарских 

институција у анализираним земљама представља допринос четврте главе  истраживања. Анализа  

приближавања банкарских и небанкарских финансијских институција извршена је како у развијеним тако и у 

неразвијеним земљама. У оквиру развијених земаља анализиране су земље Европске Уније, САД, Јапан и 

Аустралија, а у оквиру неразвијених земаља анализа је извршена за земље Југоисточне Европе, Јужне Америке и 

земље БРИКС-а. На основу анализе обима пословања и броја обављених послова донешени су закључци о нивоу 

конвергенције банкарских и небанкарских послова у  анализираним земљама.  

У петој глави утврђни су индикатори за успешно пословање банака и других финансијских институција. 
Добијени индикатори успешности пословања су упоређени са постављеним циљевима банака и других 

финансијских институција и на основу тих поређења је оцењен степен успешности односно остварења 

постављених циљева. Допринос ове главе се огледа и у анализи ефикасности примене и перспективе развоја 

небанкарских финансијских послова, али и ограничавајућих фактора даљег развоја. Укључивање небанкарских 

послова у рад банака у Србији је неопходно због очувања конкурентске позиције на финансијском тржишту, због 

раста обима понуде и снижавања цене различитих финансијских услуга. На крају ове главе извршено је мерење 

нивоа конвергенције банкарских и небанкарских послова у Србији.  

 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

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

                  

Кандидат Валентина Несторов 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 конвергенције банкарских и небанкарских институција 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 сагледавању 

степена конвергенције банкарских и небанкарских институција изабраних развијених и недовољно развијених 

земаља. Такође, испуњен је полазни циљ овог истраживања, а то је сагледавање главних трендова глобалног 

банкарског сектора данас, као и бенефита и ризика са којима се банке суочавају при спровођењу и обављању 

небанкарских финансијских послова. Конвергенција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских 

институција приказана је као један од  начина за остваривање већих профита, како код банака тако и код 

небанкарских финансијских институција. Осим тога, користи могу имати како банке и небанкарске финансијске 

институције тако и крајњи корисници – клијенти, који своје потребе за банкарским и небанкарским финансијским 

производима могу задовољити  на једном месту.  
                Такође, значај и научни допринос дисертације огледа се у томе што су главна хипотеза , као  и помоћне 

хипотезе доказане. Главна истраживачка хипотеза која гласи: да конвергенција у функционисању банкарских и 

небанкарских финансијских институција представља развојну тенденцију коју чини низ финансијских, техничких 

и организационих радњи усмерених ка стварању новог типа финансијских институција, 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 банкарског и небанкарског сектора, 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 самосталног 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 Валентине Несторов под 

називом  „Конвергенција као развојна тенденција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских 

институција“ и предлаже Наставно-научном већу Економског факултета у Нишу да прихвати Извештај о оцени 

докторске дисертације и одобри његову јавну одбрану. 
    

КОМИСИЈА 

Број одлуке ННВ о именовању Комисије ННВ 04-1364; ДХВ 8/18-01-005/17-024 

Датум именовања Комисије ННВ 6.7.2017; ДХВ 15.9.2017. 

Р. бр. Име и презиме, звање Потпис 

1. 

Др Борко Крстић, редовни професор у пензији председник 

 Економске науке Економски факултет Ниш 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

2. 

Др Марина Ђорђевић, ванредни професор ментор, члан 

 Економске науке Економски факултет Ниш 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

3. 

Др Ненад Вуњак, редовни професор у пензији члан 

 Економске науке Економски факултет Суботица 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

  

    

  Датум и место: 

    6.10.2017., Ниш 

 

 


