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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 

Драгана Петковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Љиљана Проле, The dynamycs of the 

volume and structure of interest on the public debt of the Republic of Serbia (Динамика 

обима и структуре камата на јавни дуг Републике Србије), децембар 2014, Економика, 

вол.60, Нo. 4, стр. 253-262 

М52 

Волумен и структура расхода на име трансфера - камата на јавни дуг указују на 

величину  расхода по основу сервисирања јавног дуга, при чему њихов обим утиче на 

укупно финансијско напрезање земље везано за сервисирање камате на јавни дуг. 

Имајући ово у виду врло је битно да кроз дуже раздобље стопа раста јавног дуга не буде 

већа од стопе раста БДП-а. Циљ овог рада је да истакне ефикасност економске политике 

у анализираном периоду на основу релативних промена у обиму и структури трансфера 

- камата на јавни дуг, као и да направи одређене пројекције за будућност. На основу 

извршене анализе закључено је да је пад економске активности у 2009. години имао 

значајан ефекат на ескалацију задуживања Републике Србије, што је узроковало 

драстично повећање трансфера у облику камате на јавни дуг у наредним годинама. 

2 

Драгана Петковић, Регионална неуједначеност запослености и трансфера по запосленом 

кроз зараде у Републици Србији, Зборник радова: Регионални  развој и демографски 

токови земаља југоисточне Европе, Ниш, јун 2014. године, Економски факултет у 

Нишу: 443-450 

М63 

Регионална неравномерност у степену развијености појединих територија у Републици 

Србији представља једно од најкомплекснијих развојних проблема. Различити региони 

имају различите секторске профиле, што је последица природно расположивих ресурса, 

историјских фактора и економске политике. Одређене секторске концентрације 

економске активности и запослености имају утицај на регионалну успешност, у овом 

тренутку, а имаће и у будућности. У овом раду се анализирају просечне зараде 

запослених и број запослених на 1000 становника, као битни индикатори развијености 

појединих региона у Републици Србији. У раду се указује на изразита одступања у 

вредностима ових индикатора између региона, имајући у виду да овакве регионалне 

диспропорције за последицу имају многе  економске, социјалне и политичке ризике. 

3 

Драгана Петковић, Милош Ранђеловић, Љиљана Проле, The impact of interest on public 

debt on the fiscal policy of Serbia, Економске теме, Економски факултет у Нишу, УДК 

33(497.11), потврда о објављивању рада 

М51 

Подаци о кретању јавног дуга Републике Србије и износа камата које се на њега плаћају 

недвосмислено указују на чињеницу да ови расходи представљају значајно оптерећење 

за буџет Републике Србије, при чему они остварују негативне ефекте и на фискалну 

позицију земље. Поред високог нивоа јавног дуга, изузетно негативне ефекте на 

фискалну политику Републике Србије има и веома неповољна структура извора 

средстава из којих је он финансиран, због чега су камате које плаћа Република Србија на 

позајмљена средства изузетно високе, понекад чак и два до три пута веће од тренутних 

тржишних камата.  

У раду се анализирају подаци о кретању и структури јавног дуга Републике Србије у 

претходним годинама и на основу анализе се указује на негативне последице које 

камата на јавни дуг има на фискалну политику државе и на њен буџет. 

4 

Милош Ранђеловић, Драгана Петковић, Љиљана Проле, Personal income taxes - dual 

taxation, Facta Universitatis, 2016, Но4, Вол.13, 439-455 

М51 

Порез на доходак је један од најважнијих пореских облика у пореским системима 

савремених земаља, веома ефикасан и флексибилан. Код опорезивања дохотка грађана 

може се користити аналитички, синтетички или мешовити систем. У модерном 

пореском законодавству постоје алтернативни начини опорезивања дохотка физичких 

лица, као што су дуални порез, пропорционални или флет порез и негативни порез на 

доходак. Фискалне реформе извршене у Србији су често одлагане због бројних, понекад 

не економских разлога. Озбиљност и неопходност динамичног приступа у процесу 

реформи пореског система у нашој земљи је и даље актуелан. У том смислу, у овом раду 

се анализирају предности и недостатци дуалног пореза и указује се на потребу да се 

реформише порез на доходак грађана у Србији. 



ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кандидаткиња Драгана Петковић испуњава услове за оцену и одбрану докторске 

дисертације који су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и 

Статутом Економског факултета у Нишу.  

У складу са Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета у поступку уписа, 

организовања  и завршетка докторских академских студија и израде и одбране завршног рада 

– докторске дисертације Економског факултета у Нишу, кандидаткиња је извршила све 

предиспитне и испитне обавезе на докторским академским студијама, презентовала резултате 

истраживања у вези са пријавом теме докторске дисертације на два докторантска 

колоквијума и пријавила тему докторске дисертације (Одлука НСВ 8/18-01-004/15-024 од 

03.06.2015. године). 

Кандидаткиња је Факултету предала захтев за одређивање комисије за оцену и одбрану 

докторске дисертације, као и одговарајући број примерака урађене докторске дисертације. 

Комисија је утврдила да кандидаткиња испуњава услове прописане Правилником о поступку 

припреме и условима за одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу. 

Драгана Петковић има један ауторски и три коауторска научна рада објављена у 

домаћим часописима и зборнику радова са научног скупа. Такође кандидаткиња је 

приложила доказ да је првопотписани аутор једног научног рада који је објављен у домаћем 

часопису са листе Министарства надлежног за науку, који издаје Економски факултет 

Универзитета у Нишу. 

ДА НЕ 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

Докторску дисертацију Драгане Петковић “Реперкусије система трансфера у јавним финансијама 

на изабране макроекономске варијабле“, поред увода, закључка и литературе чине пет поглавља. 

Прво поглавље дисертације, под називом Теоријске основе система трансфера у јавним 

финансијама усмерено је на теоријску опсервацију система трансфера у јавним финансијама, тј. 

сагледана је њихова теоријска утемељеност, као и фактори који детерминишу обим и структуру 

трансфера. Затим је, у наредним поглављима, анализирана свака врста трансфера понаособ. 

Друго поглавље дисертације, под називом Трансфери са економским циљем као витална 

компонента укупних трансфера у јавним финансијама је усмерено на истраживање трансфера са 

економским циљем, који представљају врло важну компоненту укупних трансфера у јавним 

финансијама. То је доказано кроз учешће трансфера са економским циљем у консолидованим јавним 

расходима, буџетским расходима и укупним трансферима. Након тога анализирано је њихово дејство на 

базичне макроекономске варијабле: стопу раста БДП-а, стопу незапослености, стопу инфлације, обим 

јавног дуга и буџетског дефицита. Како би се дошло до валидних закључака, извршена је компаративна 

анализа примене трансфера са економским циљем у изабраним земљама.  

Треће поглавље дисертације, под називом Трансфери са социјалном наменом kao најобимнија 

компонента трансфера у јавним финансијама  посвећено је истраживању трансфера са социјалном 

наменом, као најзначајнијој и најиздашнијој компоненти укупних трансфера. У анализи ових трансфера 

коришћена је иста методологија као и у истраживању трансфера  са економским циљем. Коришћењем 

статистичких метода, пре свега регресионе и корелационе анализе, утврђене су узрочно-последичне везе 

између истраживаних појава, са посебним акцентом на утицај трансфера на стопу раста БДП-а, стопу 

незапослености, стопу инфлације, обим јавног дуга, као и на обим буџетског дефицита анализираних 

земаља.  

У четвртом поглављу дисертације, под називом Камата на јавни дуг као трансфер са растућим 

трендом пажња је усмерена на камату на јавни дуг, која представља издатак који не резултира у 

повећању, већ у смањењу друштвеног благостања, јер значи или уступање дела друштвеног производа 

иностраним повериоцима или пораст фискалног терета садашњих и будућих генерација. У овом 

поглављу, такође је рађена статистичка анализа обима и структура камате на јавни дуг у условима кризе 

и просперитета, а испитано је и  дејство овог трансфера на стопу раста БДП-а, стопу незапослености, 

стопу инфлације, обим јавног дуга, као и на обим буџетског дефицита. Анализом су обухваћене 

изабране развијене земљме (САД, Немачка и Француска), као и земље у развоју (Словенија, Мађарска, 

Словачка) у временском периоду од 2007-2016. године 

У петом поглављу дисертације, под називом Перформансе система трансфера у Републици 

Србији  урађена је свеобухватна анализа система трансфера у Републици Србији. У овом делу 

дисертације анализиран је положај трансфера у јавним расходима у Србији, детерминанте обима и 

структуре трансфера, врсте трансфера, али и предлог мера за унапређење система трансфера у Србији. 

 



ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

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

Кандидаткиња је у својој пријави као основни циљ свог истраживања поставила утврђивање обима 

и структуре трансфера у јавним финансијама у периоду пре, у току и после економске кризе, као и 

њихов утицај на основне макроекономске показатеље, чиме се доказује да су трансфери значајан и 

ефикасан инструмент фискалне политике којима се утиче на економска и социјална кретања у земљи. 

Поред основног, постављени су и посебни циљеви: извршити квантитативну и квалитативну анализу 

динамике трансфера у јавним финансијама и измерити њихов утицај на кључне макроекономске 

варијабле; утврдити детерминанте које утичу на обим и структуру појединих врста трансфера; извршити 

компаративну анализу обима и структуре свих врста трансфера у јавним финансијама изабраних земаља 

чланица Европске уније, развијених земаља и земаља у развоју; анализирати перформансе система 

трансфера у јавним финансијама Републике Србије и утврдити предлоге мера за његово унапређење. 

Постављени основни и посебни циљеви истраживања су у докторској дисертацији у потпуности 

остварени. 

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

У докторској дисертацији „Реперкусије система трансфера у јавним финансијама на изабране 

макроекономске варијабле“ извршена је анализа динамике волумена и структуре трансфера у јавним 

финансијама на нивоу Европске уније, са посебним освртом на развијене земље и земље у развоју. 

Имајући у виду чињеницу да се  ефикасном и наменском употребом трансферисаних средстава остварују 

циљеви политике јавних финансија и ствара повољна инвестициона клима, планирани ниво социјалне 

сигурности и развој привредног система у будућности, у овој докторској дисертацији испитана је 

међузависност и утицај трансфера у јавним финансијама на кључне макроекономске варијабле, пре свега 

стопу раста БДП-а, стопу незапослености, стопу инфлације, обим јавног дуга и буџетског дефицита. 

Научни допринос докторске дисертације огледа се у идентификовању кључних фактора који 

детерминишу обим и структуру појединих врста трансфера у развијеним земљама и земљама у развоју, 

са посебним освртом на Републику Србију. Поред тога, допринос дисертације огледа се и у 

идентификованом смеру и интензитету међузависности између појединих врста трансфера у јавним 

финансијама и изабраних макроваријабли, како у развијеним земљама, тако и у земљама у развоју. 

Посебан допринос огледа се у презентованом предлогу мера за унапређење система трансфера, пре 

свега, у јавним финансијама Републике Србије. 

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 речи) 

Уз уважавање сугестија ментора кандидаткиња је у свим фазама припреме и израде докторске 

дисертације показала висок ниво самосталности у научном раду. Анализом релевантне литературе и 

законске регулативе, Драгана Петковић је дефинисала, предмет, циљеве и хипотезе истраживања, а 

потом и утврдила структуру докторске дисертације. Кандидаткиња је самостално реализовала све фазе 

емпиријског истраживања и утврдила факторе који утичу на обим и структуру трансфера у јавним 

финансијама, као и њихову међузависност. На основу компаративне анализе кретања трансфера на 

нивоу изабраних земаља Европске уније, како развијених, тако и земаља у развоју конципирала је 

предлог за унапређење система трансфера у јавним финансијама Републике Србије. 

ЗАКЉУЧАК (до 100 речи) 

 На основу детаљне анализе садржаја, коришћених метода и остварених циљева и доприноса 

истраживања, Комисија констатује да је докторска дисертација резултат самосталног научног 

истраживања кандидаткиње 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 кандидаткиње Драгане Петковић под 

називом “Реперкусије система трансфера у јавним финансијама на изабране макроекономске 

варијабле“ 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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