УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОБРАЗАЦ – 6

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Датум и орган који је именовао комисију:
30. 12. 2021. године; решење бр. 012-199/13-2019; декан Факултета техничких наука у
Новом Саду на предлог Наставно-научног већа.
2. Састав комисије у складу са Правилима докторских студија Универзитета у Новом Саду:

1.

2.

3.

4.

5.

Др Илија Ћосић

Професор емеритус

Производни и услужни системи,
организација и менаџмент,
24. 03. 2016.

презиме и име

звање

ужа научна област и датум избора

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Председник

установа у којој је запослен

функција у комисији

Др Лепосава Грубић Нешић

Редовни професор

Људски ресурси и комуникације,
08. 07. 2015.

презиме и име

звање

ужа научна област и датум избора

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Члан

установа у којој је запослена

функција у комисији

Др Гојко Крунић

Доцент

Хидротермика и
термоенергетика,
04. 10. 2018.

презиме и име

звање

ужа научна област и датум избора

Факултет за производњу и менаџмент у Требињу,
Универзитет у Источном Сарајеву

Члан

установа у којој је запослен

функција у комисији

Др Соња Бунчић

Редовни професор

Производни системи,
организација и менаџмент привредноправна област,
24. 09. 2013.

презиме и име

звање

ужа научна област и датум избора

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Члан

установа у којој је запослена

функција у комисији

Др Радо Максимовић

Редовни професор

Производни и услужни системи,
организација и менаџмент,
18. 12. 2008.

презиме и име

звање

ужа научна област и датум избора

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Ментор

установа у којој је запослен

функција у комисији
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II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Име, име једног родитеља, презиме:
Горан (Момир) Амовић
2. Датум рођења, општина, држава:
22. 04. 1982., Сарајево, Босна и Херцеговина
3. Назив факултета, назив претходно завршеног нивоа студија и стечени стручни/академски
назив:
Универзитет "Браћа Карић", Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад,
Интернационални бизнис, Магистар наука о менаџменту
4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија:
2017; Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент.

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Организовање система јавно-приватног партнерства у транзиционим условима

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Навести кратак садржај са назнаком броја страница, поглавља, слика, схема, графикона и сл.

Докторска дисертација Горана Амовића под насловом “Организовање система јавноприватног партнерства у транзиционим условима“ је изложена у 13 поглавља на 259
страна. Садржај дисертације је дат на 2 стране, а попис коришћене литературе са 228 наслова
наведен је на 15 страна. Докторска дисертација садржи 79 табела и 64 слике интегрисане у
основни текст дисертације, 2 прилога на 11 страна и План третмана података на 4 стране.
Приказ истраживања која су извршена у оквиру дисертације и резултата, изложени су у
следећих 13 поглавља:
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
1.1 Проблем, предмет и циљеви истраживања
1.2 Хипотезе истраживања
1.3 Методологија истраживања
1.4 Структура дисертације
2. ПОЈАМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Традиционална улога јавног сектора
2.2. Први појавни облици и развој ЈПП
2.3. Основна обележја и дефиниција ЈПП
2.4. Основни модели ЈПП
2.5. Процена ризика у финансирању ЈПП пројеката
2.6. Компаратор јавног сектора (PSC): инструмент за процену вредности за новац
(VfM) у пројектима јавно-приватног партнерства
3. ПРЕГЛЕД ПРЕТХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА
4. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
5. ЈПП У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
5.1 ЈПП у Републици Српској
5.2 ЈПП у Федерацији БиХ
5.3 ЈПП у Брчко Дистрикту
6. ЈПП У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
7. ПРОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ОКВИРА ЗА ЈПП У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
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8. МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ ЈПП
8.1. Искуства Велике Британије у примени ЈПП
8.2. Искуства Ирске у примени ЈПП
8.3. Искуства Белгије у примени ЈПП
8.4. Искуства Хрватске у примени ЈПП
8.5. Студија случаја Чиле: од земље у развоју до развијене економије уз помоћ ЈПП
9. ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО
9.1. Структура упитника
9.2. Структура учешћа организација у истраживању
9.3. Структура величине организација према броју запослених
9.4. Дескриптивна статистичка анализа
9.5. Факторска анализа (Exploratory Factor Analysis)
10. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
12. ЛИТЕРАТУРА
13. ПРИЛОЗИ

V

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Наслов докторске дисертације "Организовање система јавно-приватног партнерства у
транзиционим условима" је јасно формулисан и описује предмет, проблем и област
истраживања.
Први (уводни) део дисертације објашњава контекст и потребу за истраживањем, описује
проблем и предмет истраживања, истиче циљеве истраживања и наводи постављене
истраживачке хипотезе. У овом делу дисертације наведена је и методологија истраживања,
детаљно је описана и образложена истраживачка стратегија и истраживачки инструмент,
дефинисан је начин узорковања и употреба одабраног метода истраживања и приказана је
структура докторске дисертације.
Основни истраживачки проблем у овој дисертацији је неадекватно прихватање, развој и
организовање ЈПП система, те на основу тога недовољно развијена организациона структура
ЈПП система у земљама у транзиционим условима, што имплицира слабу примену ЈПП
модела у финансирању јавних потреба од стране транзиционих влада.
Предмет (проблем) истраживања у овој докторској дисертацији је организовање одрживог
система јавно-приватног партнерства и унапређење организационе структуре на начин који
ће осигурати ефикасније управљање и примену ЈПП система у развојним ЈПП тржиштима
транзиционих економија.
Преглед релевантне литературе из ове области указује на то да постоји веома мали број
студија које разматрају критичне факторе успеха у организовању ЈПП система у земљама у
транзиционим условима, те да досадашња литература није понудила експлицитан оквир за
развој ефикасног ЈПП система, за земље у транзиционим условима.
Општи циљ истраживања у оквиру докторске дисертације је усмерен на демистификацију
концепта јавно-приватног партнерства као савременог облика финансирања јавних
инвестиција, анализу различитих модела институционализације ЈПП у развијеним земљама и
земљама у развоју, те процену могућности за изградњу ефикасног и функционалног ЈПП
система за земље у транзиционим условима, са посебним освртом на Републику Србију и
Босну и Херцеговину. У том смислу, специфичан циљ истраживања у овој дисертацији је
издвајање критичних фактора успеха у организовању ЈПП у развојним ЈПП тржиштима
транзиционих економија и на основу њих пројектовање одрживог система јавно-приватног
партнерства за земље у транзиционим условима.
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У вези са наведеним, докторска дисертација је заснована на потреби проналажења одговора
на главно истраживачко питање: Који критични фактори успеха дефинишу оквир за развој
ефикасног система јавно-приватног партнерства у земљама у транзиционим условима?
У складу са наведеним предметом, проблемом и циљевима истраживања постављена је
главна (нулта) хипотеза икстраживања, допуњена са две помоћне хипотезе:
Х0:

Могуће је дефинисати посебан оквир за развој ефикасног система јавно-приватног
партнерства, специфичан за земље у транзиционим условима;

ХП1: Поред општих, постоје специфични критични фактори успеха у организовању
јавно-приватног партнерства у транзиционим условима;
ХП2: Јавно-приватно партнерство у државама у процесу транзиције је неразвијено и не
постоји ефикасан систем организовања ЈПП у транзиционим условима.
Докторска дисертација је конципирана у форми теоријско-емпиријске студије која полази од
приказа претходних истраживања и релевантних резултата из ове области. У уводном делу
истраживања примењен је историјски метод помоћу којег је објашњен контекст настанка и
развоја ЈПП. У теоријској анализи аспеката јавно-приватног партнерства примењене су
индуктивна и дедуктивна метода. Анализа садржаја је научна метода која је коришћена у
анализи званично објављене литературе и прегледу владајућих ставова из области јавноприватног партнерства.
Истраживање је проведено емпиријски, методом анкетирања репрезентативних представника
релевантних институција јавног сектора, слањем упитника у институције поштом и
електронски, путем интернета. Прикупљени подаци су разврстани и анализирани уз примену
статистичког софтверског програма SPSS 19.0. Од статистичких метода анализе података,
примењене су дескриптивна статистичка анализа и факторска анализа. Такође, неминовна је
била употреба компаративне анализе која је омогућила упоредни приказ резултата
истраживања из два одвојена ЈПП развојна тржишта, чиме је остварен кључни контекст у
дефинисању оквирa за развој ефикасног система јавно-приватног партнерства, специфичног
за земље у транзиционим условима.
Комисија сматра да је актуелност предмета, проблема и циљева истраживања у овој
докторској дисертацији у потпуности потврђена.
У другом поглављу дисертације се објашњава појам јавно-приватног партнерства (ЈПП), уз
теоријски приказ основа ЈПП модела. У овом поглављу приказана је и анализирана структура
ЈПП система и његове карактеристике. Анализа је укључила:
− разматрање традиционалне улоге јавног сектора и првих појавних облика ЈПП и
његовог развоја,
− систематизацију основних обележја и дефинисање ЈПП,
− поређење основних модела ЈПП,
− процену ризика у финансирању ЈПП пројеката и
− увођење компаратора јавног сектора (PSC) као инструмента за процену вредности за
новац (VfM) у пројектима јавно-приватног партнерства.
Комисија је закључила да предмет истраживања повезује већи број различитих
истраживачких области које су у оквиру ове дисертације обједињене са циљем да се добије
нова научна информација.
Треће поглавље докторске дидертације је у целости посвећено прегледу и анализи
литературних извора који се односе на област и предмет истраживања. Представљени су
владајући ставови и схватања у доступној научној грађи и стручној литетури, како би се, на
основу резултата претходних истраживања, стекли услови за боље разумевање резултата до
којих се буде дошло сопственим истраживањем. Уочава се да је, последњих година, део
стручне литературе усмерен на разматраање унутрашњих процеса ЈПП са аспекта управљања
људским ресурсима и њиховог утицаја на перформансе ЈПП.
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Четврто поглавље докторске дидертације је посвећено разматрању перспективе развоја
земаља у транзицији, анализи стања јавне инфраструктуре и истраживању могућности и
потенцијала за примену ЈПП у земљама у транзиционим условима. Разматра се јаз у
различитим секторима јавних делатности и у јавној инфраструктури у земљама у
транзиционим условима у односу на просек земаља Европске уније и његова величина
доводи у корелацију са прихваћеношћу и заступљеношћу концепта јавно-приватног
партнерства.
У петом и шестом поглављу докторске дисертације разматра се тренутна ситуација у Босни
и Херцеговини и у Републици Србији у односу на кључне факторе за успешну примену ЈПП
у време истраживања, односно какав је постојећи правни оквир, да ли постоји јединица за
ЈПП - како је она организована, да ли постоје стратегије, који су главни пројекти који се
реализују, пројекти који нису успели, пројекти у припреми, позитивна подручја, недостаци
итд.
Седмо поглавље докторске дидертације приказује резултате истраживања усклађености и
ефикасности оквира за примену ЈПП концепта у Републици Србији и Босни и Херцеговини.
Осмо поглавље докторске дидертације приказује успешне и развијене ЈПП системе у свету,
укључујући анализу стања ЈПП на тржишту Европе у последњих 20 година. У овом
поглављу се анализирају позитивне праксе у усвајању ЈПП концепта из развијених ЈПП
система (Велика Британија, Ирска, Француска, и др.), уз приказ студије случаја на примеру
Чилеа (од земље у развоју до развијене економије уз помоћ ЈПП). У овом поглављу је кроз
компаративну анализу размотрена примењивост искустава из развијних ЈПП тржишта на
усвајање ЈПП у земљама у транзиционим условима.
Девето поглавље је посвећено емпиријском делу докторске дисертације.
У прва три дела деветог поглавља дат је опис упитника који је служио као алат за
истраживање и опис узорка на коме је вршено истраживање.
Четврти део трећег поглавља посвећен је приказу резултата истраживања и њиховој анализи.
Дескриптивна статистичка анализа је обухватила анализу варијансе (ANOVA) по свим
истраживачким питањима, одвојено за узорак из Босне и Херцеговине и узорак из Републике
Србије. Факторска анализа (Exploratory Factor Analysis) је примењена са циљем да се велики
број независних варијабли (изјава) агрегира у факторе. Факторска анализа је, у првом кораку,
примењена одвојено на одговоре испитаника из Републике Србије и из Босне и Херцеговине,
који су потом анализирани коришћењем статистичке методе Independent Sample t Test, након
чега је проведена факторска анализа за комплетан узорак из овог истраживања.
У десетом поглављу је дата дискусија резултата истраживања. Тестирање хипотеза, као
интегрални део овог поглавља, пружа увид у конкретне резултате применом статистичких
метода над прикупљеним подацима. Факторском анализом се издвајају специфични
критични фактори успеха, неопходни за развој и функционалну примену ЈПП система у
транзиционим условима.
На основу релевантних резултата факторске анализе, која је идентификовала факторску
структуру са четири критична фактора успеха (CSF), предложен је посебан оквир за
организовање система јавно-приватог партнерства у транзиционим условима, чиме је
потврђена главна истраживачка хипотеза Х0: „Могуће је дефинисати посебан оквир за развој
ефикасног система јавно-приватног партнерства, специфичан за земље у транзиционим
условима“.
Након поступка издвајања фактора, у циљу утврђивања интерне конзистентности и
валидности резултата факторске анализе, примењен је Cronbach’s alpha тест који је показао
добру унутрашњу конзистентност и поузданост скупа података, чиме је потврђена научна
хипотеза ХП1: „Поред општих, постоје специфични критични фактори успеха у
организовању јавно-приватног партнерства у транзиционим условима“.
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Узимајући у обзир емпиријске доказе из дескриптивне статистике, може се закључити да је
област јавно-приватног партнерства развијенија на простору Републике Србије у односу на
Босну и Херцеговину, али недовољно развијена на оба тестирана подручја, чиме је потврђена
помоћна хипотеза ХП2: „Јавно-приватно партнерство у државама у процесу транзиције је
неразвијено и не постоји ефикасан систем организовања ЈПП у транзиционим условима“.
Комисија је закључила да су истраживања реализована применом упитника усмереног на
добијање података који су у директној вези са постављеним циљевима и хипотезама, да је
узорак истраживања релевантан и да су истраживањем добијени одговори који су
омогућили поуздано закључивање.
У једанаестом поглављу докторске дисертације су изнета закључна разматраања која
доносе резиме резултата добијених истраживањем. Истраживање проведено у оквиру ове
докторске дисертације потврдило је постављене хипотезе и омогућило успостављање
посебног оквира за организовање ефикасног система јавно-приватног партнерства у
условима транзиције.
Дванаесто поглавље докторске дисертације садржи попис цитиране и коришћене научне и
стручне литературе (228 наслова).
Консултовање задовољавајућег броја релевантних литературних извора намеће закључак о
поузданости изведених закључака изложених у дисертацији.
Тринаесто поглавље дисертације је прилог у коме су приказана два упитника коришћена за
потребе емпиријских истраживања.
Комисија закључује да је текст докторске дисертације кандидата Горана Амовића, својом
структуром, садржајем, тумачењем резултата истраживања и изведеним закључцима, у
свему одговорио на дефинисани предмет (проблем) истраживања, да је примењена
одговарајућа методологија истраживања, да су остварени циљеви истраживања и да је
развијен свеобухватан и оригиналан оквир за организовање система јавно-приватог
партнерства у транзиционим условима. На основу изложених ставова, комисија позитивно
оцењује све делове докторске дисертације.
VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ:
Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад објављен или прихваћен за
објављивање у складу са Правилима докторских студија Универзитета у Новом Саду који је повезан са садржајем
докторске дисертације. У случају радова прихваћених за објављивање, таксативно навести називе радова, где и када ће бити
објављени и приложити потврду уредника часописа о томе.

На основу резултата истраживања у оквиру рада на докторској дисертацији објављени су
следећи научни радови:
− Amović, G., Maksimović, R., Bunčić, S., (2020), Critical Success Factors for Sustainable
Public-Private Partnership (PPP) in Transition Conditions: An Empirical Study in Bosnia and
Herzegovina, Sustainability. 12 1–29. https://doi.org/10.3390/su12177121 (M22)
− Amović, G., (2017), Efficiency of PPP implementation in Bosna i Herzegovina, The
Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo - Journal of Economics and
Business, No. 15, pp. 49-54 (M51)
− Amović, G., (2019), Development of the institutional framework of public-private
partnership in the Republic of Serbia, Journal of Process Management - New Technologies,
International (JPMNT), Vol. 7, No. 3, pp. 81-87 (M51)
− Amović, G., (2019), Research of conditions for development of public-private partnership
concept, The Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo - Journal of
Economics and Business, Issue 18, pр. 83-94 (M51)
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− Амовић, Г. (2019). Jавно-приватно партнерствo у земљама Западног Балкана, Journal of
Contemporary Economics, Бр. 3, стр. 45-56, DOI: 10.7251/JOCE1902045A (M52)
− Амовић, Г. (2019), Јавно-приватно партнерство: Нова улога јавног сектора у
финансирању јавних инвестиција. Економија - теорија и пракса, Изд. XII, Бр. 2, стр.
25-44 (M52)
Комисија је закључила да садржај објављених радова показује да је тим радовима већ
извршена одређена, делимична потврда разултата истраживања у научној и стручној
јавности.

VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА:
Прегледом докторске дисертације уочава се да она представља систематизовану
истраживачку целину у којој је аутор, уз примену одговарајуће методологије научног рада,
извршио анализу података и информација из свих расположивих релевантних извора (из
научне и стручне литературе из области истраживања и анализе података из истраживања
применом анкете), извукао појединачне и опште закључке и уочио све кључне варијабле које
утичу на организовање јавно-приватног партнерства у транзиционим условима. Основни
резултати ове докторске дисертације су следећи:
(1) На основу дефинисаног појма јавно-приватног партнерства, модела у његовој примени,
као претходних истраживања, истражено је стање у области јавне инфраструктуре у
земљама у транзицији, при чему је утврђено да је степен развијености инфраструктуре
и јавног сектора у целини у великој мери условљен заступљеношћу јавно-приватног
партнерства и организационог оквира који се примењује;
(2) Компаративна анализа степена развијености јавно-приватног партнерства у Босни и
Херцеговин и Републици Србији показала је виши степен примене у Републици
Србији, али се, истовремено, дошло до сазнања о великом заостајању у односу на
остале земље у транзицији и земље Европске Уније;
(3) Експериментална истраживања су показала да, поред општих, постоје специфични
критични фактори успеха у организовању јавно-приватног партнерства у
транзиционим условима те да је неопходан посебан оквир за развој ефикасног система
јавно-приватног партнерства, специфичан за земље у транзицји;
(4) Развијен је нови, оригиналан оквир за развој и организовање ефикасног система јавноприватног партнерства, специфичан за земље у транзицији. Оквир је заснован на
резултатима факторске анализе којом су издвојене четири критична фактора успеха
(CSFs) у организовању ефикасног система ЈПП у условима транзиције:
− CSF1: Успостављање централне ЈПП јединице (центар знања),
која пружа подршку у идентификацији ЈПП, изради студије изводљивости
и тестирању ефеката ЈПП;
− CSF2: Развој јасног оквира јавне политике о ЈПП,
којим се јавне политике о ЈПП нтегришу у оквире кључних докумената
развоја и јавних инвестиција;
− CSF3: Успостављање компатибилног правног/регулаторног оквира,
којим се врши синхронизација законодавства о ЈПП;
− CSF4: Стандардизација и транспарентност процеса,
чиме се успостављау јасне процедуре за покретање ЈПП и обезбеђује
доступност података о ЈПП уговорима.
Имајући напред наведено у виду, Комисија сматра да је кандидат Гораан Амовић успешно
извршио планирана истраживања, урадио докторску дисертацију и остварио постављене
циљеве и дао оригиналан научни допринос развоју теорије и праксе организовања и
управљања, односно индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, као основног
подручја истраживања.
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VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА:
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања.

Резултати истраживања су у тексту докторске дисертације приказани, анализирани и тумачени
применом релевантних математичко-статистичких метода прикупљања, приказивања, обраде
и анализе квантитативних и квалитативних података. Историјски метод примењен је ради
објашњења контекста настанка и развоја ЈПП. Теоријска анализа аспеката јавно-приватног
партнерства извршена је применом индуктивног и дедуктивног метода. Анализа садржаја је је
коришћена у анализи званично објављене литературе и прегледу владајућих ставова из
области јавно-приватног партнерства.
Истраживање је проведено емпиријски, методом анкетирања репрезентативних представника
релевантних институција јавног сектора, путем наменски разрађених упитника. Прикупљени
подаци су разврстани и анализирани уз примену статистичког софтверског програма SPSS
19.0. Од статистичких метода анализе података, примењене су дескриптивна статистичка
анализа и факторска анализа. Такође, примењена је и компаративна анализе која је омогућила
упоредни приказ резултата истраживања из два одвојена ЈПП развојна тржишта, чиме је
остварен кључни контекст у дефинисању оквирa за развој ефикасног система јавно-приватног
партнерства, специфичног за земље у транзиционим условима.
Комисија сматра да је избор наведених метода и начина њихове примене, у потпуности,
прилагођен карактеру проблема који су у дисертацији решавани.
Текст ове докторске дисертације је, на Факултету техничких наука у Новом Саду, службено
проверен на подударност, применом софтвера ithenticate, при чему је утврђен одређени степен
подударности (7%). Резултати те провере су разматрани од стране свих чланова комисије.
Комисија је утврдила да се већина подударности односи на: (1) називе законских прописа,
међународних конвенција и стандарда из области истраживања; (2) називе организација,
установа и органа из области истраживања; (4) имена цитираних истраживача. Имајући у виду
да су у тексту дисертације сви извори правилно цитирани и да се налазе у попису коришћене
литературе, комисија закључује да је утврђени степен подударности очекиван и да не утиче на
оцену оригиналности целокупног текста дисертације. Извештај о подударности је расположив
на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата истраживања са
закључком да је докторска дисертација оригинално дело кандидата Горан. Амовића.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним образложењем, као и да ли она
садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање.

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме?
Докторска дисертација кандидата Горана Амовића је написана у складу са
образложењем које је наведено у пријави теме.
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе?
Докторска дисертација кандидата Горана Амовића својим садржајем и резултатима
истраживања садржи све битне елементе који се захтевају за истраживања ове врсте.
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци?
Разматрајући докторску дисертацију кандидата Горана Амовића комисија је закључила да
она садржи нове научне информације везане за јавно-приватно партнерство у области
јавних делатности. Те нове научне информације се односе на начин организовања и
управљања процесима и пројектима заснованим на јавно-приватној сарадњи и у великој
мери су у корелацији са научним информацијама из других области које се баве развојем
јавне инфраструктуре и реализацијом јавних услуга.
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Дисертација представља оригиналан научни допринос аутора теорији и пракси
организације и управљања, односно развоју научне области индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент, јер су истраживањем остварени следећи циљеви: проширена су
теоријска и практична сазнања о организацији и управљању у области јавно-приватних
односа и развијен је нови, оригиналан и свеобухватан оквир за развој ефикасног система
јавно-приватног партнерства у транзиционим условима, усклађен са светском праксом у
наведеном подручју.
Развијена решења су оригинална, проверена су на узорку који је обухватио све релевантне
институције у Босни и Херцеговини и Републици Србији, довољно су општа да се могу
применити и на земље у транзицији у ширем подручју и представљају добру основу за даља
истраживања у овој области.
На основу изложеног комисија закључује да дисертација садржи све елементе оригиналног
научног рада.
4. Који су недостаци дисертације и какав је њихов утицај на резултат истраживања?
Комисија констатује да докторска дисертација кандидата Горана Амовића нема
недостатака који би битно утицали на коначан резултат истраживања.

X

ПРЕДЛОГ:
На основу наведеног, комисија предлаже:
а) да се докторска дисертација прихвати, а кандидату Горану Амовићу одобри
одбрана;
б) да се докторска дисертација врати кандидату на дораду (да се допуни односно измени);
в) да се докторска дисертација одбије.

Нови Сад, 05. 01. 2022.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Др Илија Ћосић, проф. емеритус; Председник

Др Лепосава Грубић Нешић, редовни професор; Члан

Др Гојко Крунић, доцент; Члан

Др Соња Бунчић, редовни професор; Члан

Др Радо Максимовић, редовни професор; Ментор

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова
комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да потпише извештај и да то
образложење потпише.
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