


































Doktorske disertacije - od 15.05.1997. do 08.11.2006. godine

Ime i prezime Naziv doktorske disertacije Datum 

Miljana Morić Savremeni pristupi i koncepti regulisanja odnosa na transportnom tržištu 15.05.1997.

Rajko Bukvić Regionalni aspekt primarne raspodele u Jugoslovenskoj privredi 26.11.1997.

Goran Milovanović Startegijske alternative kanala prodaje i logistike na međunarodnom 
marketingu 27.11.1997.

Milorad Dubak Konsolidacija privrednih subjekata u Srbiji 08.12.1997.

Slavica Milivojević Profit i njegove funkcije u savremenoj robnoj privredi 09.12.1997.

Slavko Vukša Poljoprivreda i poljoprivredni razvoj u SRJ 11.03.1998.

Vesna Bogojević Dometi upotrebe hartija od vrednosti u procesu tranzicije 11.03.1998.

Mihail Arandarenko Tržište rada u tranziciji:nastajanje industrijskih odnosa u Srbiji 18.05.1998.

Mirjana Šekavić Međuzavisnost kretanja stanovništva zaposlenosti i produktivnosti u 
pokrajini Kosovo i Metohija 29.06.1998.

Radojka Maletić Teorijsko - metodološke postavke klasifikacije poljoprivrede u Srbiji 16.07.1998.

Vesna Jablanović Privatizacija državnog i društvenog kapitala -analitičko metodološki 
pristip protivrečnostima dualne ekonomije 16.07.1998.

Nikola Cvijić Saobraćaj kao inicijalni faktor razvoja nerazvijenih podučja Jugoslavije 31.12.1998.

Dejan Malinić Politika dobiti korporativnog preduzeća i uloga računovodstva u njenom 
formulisanju 31.12.1998.

Slavko Vujović Projektovanje i razvoj informacionih sistema u bankarstvu 21.01.1999.

Dejan Đorđević Savremena uloga tržišnog komuniciranja u međunarodnom marketingu 21.01.1999.

Ratko Opačić Sistem socioekonomskih odnosa kao faktor privrednog razvoja 29.01.1999.

Dejan Šoškić Portfolio menadžment i investicione kompanije: ekonomsko-statistička 
analiza na primeru SAD 05.03.1999.

Snežana Popović Avrić Perspektive Jugoslovenskog izvoza u novom svetskom trgovinskom 
sistemu 28.05.1999.

Zvonko Brujas Strategijsko upravljanje u funkciji reformisanja jugoslovenskih preduzeća 31.05.1999.

Nataša Cvetković Strategija investicija u razvojnom ponašanju preduzeća 28.06.1999.

Vuk Ognjanović Zajednička ulaganja domaćih i stranih preduzeća-koncepcija i 
mehanizmi 01.07.1999.

Vukoica Šćekić Sistem plaćanja zaposlenih i kolektivni ugovori u Republici Srbiji-iskustva 
i prvaci razvoja 06.11.1999.

Perica Macura Modeli sistema informacija za upravljanje promotivnim aktivnostima 
preduzeća 20.12.1999.

Mirjana Gligorijević Pozicioniranje proizvoda u industrijskom marketingu 29.02.2000.

Žika Stojanović Uticaj preduzetničkog potencijala na prestrukturiranje jugoslovenske 
privrede 01.03.2000.



Ime i prezime Naziv doktorske disertacije Datum 

Ivica Stojanović Nova uloga države u tržišnom transformisanju Jugoslovenske privrede 06.03.2000.

Snežana Ljubisavljević Uloga eksternog revizora u okruženju 13.03.2000.

Dušan Millojević Implikacije nezakonitih radnji na izražavanje mišljenja revizora o 
finansijskim izveštajima firme 27.04.2000.

Darijo Ćurić Mogućnosti i efekti primene savremenih tehnoloških dostignuća u 
trgovini Jugoslavije 28.06.2000.

Mileva Raković Ciljevi i instrumenti fiskalnog menadžmenta u zemljama Evropske unije 14.07.2000.

Jagoš Bošković Perspektive za afiramciju tržišnog privređivanja u Jugoslaviji 14.07.2000.

Gordan Tanić Politika cena kao faktor optimizacije funkcionisanja elektroenergetskog 
sistema 18.10.2000.

Beba Rakić Ponašanje organizacije kao kupaca 26.10.2000.

Petar Bojović Finansiranje i upravljanje finansijama u zadužbinama, fondacijama i 
fondovima 27.10.2000.

Aleksandar Gračanac Funkcionisanje svetskog tržišta u uslovima globalizacije 01.11.2000.

Gordana Radosavljević Projektovanje sistema informacija za strategijsko upravljanje trgovinskim 
preduzećem 16.11.2000.

Olgica Bošković Analiza tabela kontigencije, klasični i alternativni modeli ocenjivanja i 
testiranja 28.12.2000.

Milivoje Cvetinović Revizija kompjuterskih aplikacija u računovodstvenim informacionim 
sistemima 20.04.2001.

Slaviša Đukanović Ekonomska ocena tehnologija i mere za podsticanje primene 
obnovljenih izvora energije 05.07.2001.

Biljana Bogićević Međuzavisnost organizacione kulture i sistema zarada u preduzeću 06.07.2001.

Slobodan Aćimović Utvrđivanje politike servisa potrošača kao rezultata logistike markentiške 
strategije firme 12.10.2001.

Biljana Stojanović Politika deviznog kursa i konvertibilnost dinara 17.10.2001.

Zorana Mihajlović Energetiga i privredni razvoj -analiza međuazvisnosti na primeru Srbije i 
zemalja Evropske unije 24.10.2001.

Vukosav Dedović Saobraćajno-ekonomski efekti uključivanja rečnog saobraćaja 
Jugoslavije u prevoze na plovnim putevima u Evropi 13.11.2001.

Nataša Golubović Transformacija recesija i perspektive oživljavanja privrednog rasta sa 
posebnim osvrtom na SR Jugoslaviju 25.01.2002.

Slobodan Milosavljević Istraživanje makroekonomske konjukture u funkciji strategijskog 
mendžmenta 31.01.2002.

Milan Besalac Specifičnosti poslovanja robnog proizvođača u uslovima tranzicije 28.03.2002.

Biljana Rakić Javna preduzeća u tranziciji privrede Srbije 08.05.2002.

Biserka Novaković Rajčić Istraživanje stavova i navika potrošača u formulisanju marketing 
strategije proizvodnog preduzeća 09.05.2002.

Momčilo Poljić Marketing u funkciji internacionalizacije poslovanja malih i srednjih 
prdeduzeća 13.05.2002.

Danijela Vojinović Međunarodna kretanja kapitala u finansiranju privrednog razvoja 16.07.2002.

Slaviša Đorđević Finansijsko računovodstveni aspekti akvizicije korporativnog prduzeća 16.09.2002.



Ime i prezime Naziv doktorske disertacije Datum 

Dragan Mihić Revizija u poljoprivredi 11.10.2002.

Vesna Popović Evropska agrarna podrška i održivi ruralni razvoj 16.10.2002.

Nikola Fabris Razvoj ekonomske misli o ekonomskoj politici 18.10.2002.

Vlade Zarić Regionalizacija agroprostora Republike Srbije u Funkciji razvoja 
poljoprivrede 22.10.2002.

Ankica Borota Tišma Izbor optimalnog sistema kanala marketinga u razvijenim tržišnim 
privredama 23.10.2002.

Bojan Zečević Informaciona tehnologija u upravljanju marketingom turističke destinacije 05.11.2002.

Mira Paskota Nominalne promenljive u diskriminacionoj analizi 22.11.2002.

Vesna Spasić Transfer tehnologije kao razvojna strategija preduzeća u turizmu 22.11.2002.

Slavoljub Šljivić Relevantnost koncepta upravljanja zasnovanog na vrednosti za 
preduzeća iz privreda u tranziciji 16.12..2002.

Vesna Milanović Golubović Posledice globalizacije poslovanja liderske grupe konkurenata 03.03.2003.

Žaklina Stojanović Berza robnih derivata sa posebnim osvrtom na mogućnosti finansiranja 
agroprivrede u Srbiji 24.03.2003.

Nadan Vujović Strategija razvoja poljoprivrede Republike Srbije 28.03.2003.

Zoran Ćirović Derivativna finansijska tržišta kvantitativni pristup 04.04.2003.

Predrag Bjelić Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini 16.05.2003.

Gorica Bošković Kvalitet proizvoda kao faktor konkurentnosti i razvoja industrije 23.05.2003.

Aleksandra Praščević Makroekonomska nestabilnost i teorije poslovnih ciklusa u razvoju 
makroekonomske misli 26.05.2003.

Vlade Milićević Strategijski aspekti računovodstva 03.07.2003.

Veljko Radovanović Politika i metodi regionalnog razvoja SR Jugoslavije 09.09.2003.

Predrag Kapor Međunarodno finasniranje infrastrukturnih projekata 22.09.2003.

Dejan Miljković Mehanizam uticaja deviznog kursa  na inflaciju 17.10.2003.

Vladimir Vasić Savremene metode statističke analize nedostajućih podataka 23.10.2003.

Marijana Maksimović Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju i 
marketingu 12.12.2003.

Miomir Jovanović Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije 
velikog grada 3.3.2004.

Tatjana Rakonjac Antić Aktuarska i finansijska analiza dobrovoljnog penzijskog osiguranja: 
inostrana iskustva i mogućnosti primene u Jugoslovenskim uslovima  12.03.2004.

Slobodan Ilić Međuzavisnost svojinske transformacije preduzeća i razvoj tržišta hartija 
od vrednosti 22.04.2004.

Goran Popović Mogućnosti primene i očekivani efekti koncepta ruralnog razvoja u 
Republici Srpskoj 17.05.2004.

Galjina Ognjanov Karakteristike sistema marketing komuniciranja u zemljama Jugoistočne 
Evrope 18.06.2004.



Ime i prezime Naziv doktorske disertacije Datum 

Vladimir Vučković Rizik deviznog kursa i poslovno odlučivanje 23.06.2004.

Marinko Bošnjak Obrazovanje i nauka kao faktori razvoja privrede Savezne Republike 
Jugoslavije 28.06.2004.

Miroslav Zdravković Aglomeracije i tokovi međunarodne trgovine 16.09.2004.

Zoran Grubišić Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike 22.10.2004.

Marko Malović Međunarodne finansijske krize - teorija i politika 31.12.2004.

Dragan Nikolić Troškovi kao faktor odlučivanja o instrumentima poslovne politike u 
turizmu 10.01.2005.

Biljana Chroneos Krasavac Modeliranje sistema direktnog marketinga 10.01.2005.

Radmila Dragutinović 
Mitrović

Ekonometrijsko modeliranje spoljnotrgovinske gravitacije metodologijom 
panela 24.02.2005.

Slobodan Lakić Komparativna analiza instrumenata i mera monetarne politike 26.04.2005.

Aleksandra Zečević Analiza baza podataka u elektronskom poslovanju 07.06.2005.

Đorđe Kaličanin Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti 05.07.2005.

Tatjana Stanovčić Fuzija preduzeća finansijski i računovodstveni aspekti 25.10.2005.

Miroslav Todorović Finansijsko restrukturiranje korporacija analiza mogućnosti kreiranja 
vrednosti i izvora vrednosti 10.11.2005.

Zoran Ristić Strategija upravljanja internim komunikacijama preduzeća 22.11.2005.

Ljiljana Kontić Strategija ozdravljenja preduzeća 20.12.2005.

Saša Veljković Uticaj potrošačkog etnocentrizma na izbor marke proizvoda 22.12.2005.

Miloš Gajić Agrarni odnosi i agrarna struktura kao faktori razvoja pljoprivrede u Srbiji 24.12.2005.

Zoran Bogetić Modeli upravljanja kategorijama proizvoda u kanalima prometa 24.02.2006.

Aleksandar Stojanović Poreske reforme u procesu tranzicije 15.06.2006.

Nada Raduški Promena etničke strukture i demografske odlike nacionalnih manjina u 
Centralnoj Srbiji 04.07.2006.

Edvard Jakopin Politika I metodi regionalnog razvoja Srbije 16.10.2006.

Dejan Spasić Sanacija preduzeća - finansijsko - račnunovodstveni aspekti 06.11.2006.

Milojko Arsić Teorije i ekonometrijsko modeliranje ravnotežnog deviznog kursa u Srbiji 08.11.2006.



2007. година 
 
 

Име и презиме Датум Наслов дисертације 

Ивана Прица 31.1. Квантитативне методе анализе у сектору финансијских 
услуга 

Зоран Поповић 2.3. Анализа динамичких модела опште економске равнотезе 

Љиљана 
Матавуљ 19.4. Ефекти приватизације великих предузећа у Србији и улога 

страних директних инвестиција 

Весна Рајић 22.10. Статистички методи поновљених узорака - анализа и 
примена у имовинском осигурању 

Биљана 
Ђорђевић 24.10. Управљање људским ресурсима у условима смањења 

предузећа 

Драган Лончар 29.10. Истраживање тржишта у функцији финансијске евалуације 
пројеката 

Александра 
Нојковић 30.10. Модели специфчне зависне променљиве у 

макроеконометријској анализи привреда у транзицији 



2008. година 
 

Име и презиме Датум Наслов дисертације 

Момчило Манић 7.2. Стратегија личне продаје у миксу интегралне маркетинг 
комуникације у кондиторској индустрији 

Милош Ристић 2.4. Стратешко позиционирање субјеката малопродаје у каналима 
маркетинга 

Сања Филиповић 14.4. Одрживи развој енергетике - упоредна искуства и препоруке за 
Србију 

Катарина Ђулић 19.5. Корпоративно управљање и концетрација власништва у Србији 

Предраг Петровић 2.6. Спољнотрговинска неравнотежа привреде Србије као развојно 
ограничење 

Огњен Радоњић 15.7. Шпекулативни балони на финансијским тржиштима 

Малиша Ђукић 21.7. Порез на додату вредност и електронска трговина 

Ружица Цветковић 28.10. Инострана средства у развоју Србије 

Небојша Матић 29.10. Међународна трговина фармацеутским производима  

Љиљана Јовић 5.11. Опорезивање дохотка физичких лица у земељама у транзицији 

Јелена Галић 25.11. Валутни одбор 



2009. година 
 

Име и презиме Датум Наслов дисертације 

Сеакиф Омерчић 12.3. Препоставке и могући ефекти формирања регионалног 
тржишта капитала на простору Западног Балкана 

Кавех Сармаст 31.3. Нови трендови у међународном задружном покрету 

Ана Алексић Мирић 17.4. Организационо учење и трансфер знања у стратегијским 
алаијансама. Перспектива органзационог дизајна 

Владимир Никитовић 30.4. Пробабилистички приступ пројектовању становништва Србије 

Марија Анђелковић 
Пешић 6.5. Анализа домета концепта сиx сигма на раст конкурентности 

предузећа 

Виолета Домановић 19.5. Усклађена листа резултата и управљање засновано на 
активностима у функцији унепређења ефикасности предузећа 

Јелена Станковић 27.5. Управљање променама у односима са потрошачима у 
малопродајном пословању 

Дејан Трифуновић 12.6. Асиметричне информације на финансијском тржишту-примена 
теорије игара са несавршеним информацијама  

Никола Глуховић 15.6. Стратегијско управљање брендом као одговор на изазове 
глобализације 



2010. година 
 
 

Име и презиме Датум Наслов дисертације 

Слађана Средојевић 2.2. Јавно-приватно партнерство у финансирању 
инфраструктуре у земљама Балкана 

Сања Митић 17.3. Управљање маркетиншким и нематеријалним 
факторима извозне конкурентности предузећа 

Душан Мојић 14.5. Утицај националне културе на организацију предузећа 

Вељко Маринковић 17.5. Маркетиншки концепти сатисфакције и лојалности у 
банкарству 

Сандра Стојадиновић 
Јовановић 18.5. Нови приступ у анализи међународне трговине 

Марија Џунић  21.5. Истраживање ефеката социјалног капитала у 
постсоцијалистичким економијама 

Невена Крсуља 29.6. Вредновање и испољавање корипоративне културе у 
међународном менаџменту 

Ненад Станишић 12.7. Изазови међународне монетране интеграције 

Ивана Божић 
Миљковић 27.9. Утицај глобализације и регионализације на спољну 

трговину балканских земаља 

Мирјана Палић 15.11. 
Моделирање реалног девизног курса и тражње за 
кредитима у земљама централне, источне и јужне 
Европе применом коинтеграције панела 
   

Ђорђе Митровић 15.11. Економски и институционални аспекти развоја нове 
економије у Србији 

Јелена Жарковић-
Ракић 16.11. Утицај висине и структуре пореског оптерећања рада на 

запосленост: пример Србије 

Мирела Митрашевић 30.11. Актуарска и финансијска анализа адекватности капитала 
компанија за неживотна осигурања 

Јована Зелић 28.12. Утврђивање инвестиционог потенцијала Србије и улоге 
јавних инвестиција 

Марко Мирочевић 29.12. Иновативни рацио – тестирање новог приступа у 
мерењу перформанси инвестиционих фондова 

Љиљана Фијат 30.12. Спречавање прања новца у области банкарства 



2011. година 
 

Име и презиме Датум Наслов дисертације 

Ана Савић 10.3. Операциони ризици у банкарству – Идентификација и 
мерење оперативних ризика по базел ИИ стандардима 

Бисерка Комненић 8.4. Холистички приступ стварању вредности предузећа 

Александар Ђорђевић 24.10. Креирање вредности и пружање туристичких услуга 

Нермина Побрић 1.11. Анализа детерминанти облика и померање криве приноса 
на новим финансијским тржиштима 

Тијана Јечменица 19.12. Аукција трезорских записа на плитким и неликвидним 
тржиштима 

Јелена Филиповић 27.12. Ефекти коришћење интернета у оглашавању усмереном на 
миленијумску генерацију 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE U 2012. GODINI 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ime i prezime Datum odbrane Naslov disertacije 
Dragan Azdejković 6.3. Analiza i metode optimizacije procesa kolekivnog odlučivanja 
Mikica Drenovak 8.3. Strukturiranje i upravljanje ETF fondovima državnog duga evro zove 
Jelena Minović 8.3. Problemi neravnoteže graničnih finansijskih tržišta 
Dimitraki Zipovski 23.3. Kritička analiza teorijsko metodoloških aspekata investicionog odlučivanja 
Dragan Stojković 5.4. Elektronska trgovina kao factor razvoja višestrukih kanala marketinga 
Jasna Babić 9.4. Uticaj standardizacije sistema kvaliteta na poslovne performanse predizeća 

Vijislavb Babić 27.6. Uticaj poverenja ekonomskih aganata na generisanje globalne ekonomska 
krize i recesije u Srbiji 

Savka Vučković 
Milutinović 25.10. Vrednovanje I efekti odloženih poreza na performanse kompanija 

Ljubica Laušević 6.11. Finansiranje spoljne trgovine Srbije 
Marija Mandarić 7.11. Strategijski brend menadžment kao faktor konkurentnosti kompanija 

Ankica Šobot 8.11. Demografski I socijalni aspekti rodne neravnopravnosti u Srbiji od polovine 
20. veka 

Ivan Marković 14.11. Međunarodni trgovinski režim I modaliteti dalje liberalizacije međunarodne 
trgovine uslugama 

Saša Ranđelović 21.12. Analiza alternativnih modela poreza na dohodak fizičkih lica – efekti 
primene u Srbiji 



ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE U 2013. GODINI 
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