
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

- Комисији за докторске студије - 

 

Одлуком Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке, 8/18-01-005/19-026 

од 28.06.2019. године одређени смо за чланове Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације кандидаткиње Јелене Младеновић Манић под називом „Високо образовање и 

привредни раст у савременим тржишним привредама“. У складу са одредбама Одлуке о 

начину коришћења софтвера за детекцију плагијаризма подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о резултату провере докторске дисертације коришћењем софтвера за детекцију 

плагијаризма  

 

У складу са чланом 3. Одлуке о начину коришћења софтвера за детекцију 

плагијаризма, коју је донео Сенат Универзитета у Нишу на седници одржаној 29. маја 2017. 

године, прописано је да је „Резултат провере докторске дисертације коришћењем 

софтвера за детекцију плагијаризма, обавезан део извештаја Комисије за оцену и одбрану 

докторске дисертације“. Поступајући по тој одлуци, а уз претходно извршен преглед 

резултата провере докторске дисертације коришћењем софтвера за детекцију плагијаризма,  

Комисија је установила да је проценат преклапања текста коришћењем наведеног софтвера 

8%. Провером текста који се преклапа мишљења смо да је утврђени износ преклапања 

прихватљив, те да као такав, не умањује значај и допринос ове докторске дисертације. 

Анализом утврђеног преклапања, Комисија је закључила следеће: 

 Значајан проценат утврђеног преклапања односи се на текст који чини обавезни 

део сваке докторске дисертације, 

 У случајевима код којих је утврђено преклапање у дисертацији, а који не 

представља обавезни део текста, кандидаткиња је исти адекватно преузела и на 

прописани начин цитирала, наводећи оригиналне изворе,  

 Одређени проценат преклапања односи се на називе и текст колона табела, као и 

слика и графикона, у којима су приказани одговарајући подаци које је 

кандидаткиња користила. Увидом у резултате извештаја о преклапању Комисија је 

констатовала да је кандидаткиња у свим случајевима преузимања података и 

текста који су приказани у табелама и сликама експлицитно навела изворе из којих 

су преузимани подаци,  

 Програм је идентификовао преклапање у делу дисертације који се односи на 

коришћење различитих математичко статистичких тестова. С обзиром на то да је 

реч о тестовима које је неопходно користити као једну од основа за одговор на 

постављене циљеве истраживања и тестирање хипотеза, став чланова Комисије је 

да се то преклапање не може сматрати плагијаризмом.  

Одредбама Кодекса професионалне етике Универзитета у Нишу, од 07.07.2014. 

године, у делу који се односи на етичка правила наставног, научноистраживачког 

и уметничког рада на Универзитету у Нишу дефинисано је да је „морално 

неприхватљиво понашање свако непоштовање утврђених правила, како деловањем 

тако и пропуштањем да се делује, чиме се угрожава или компромитује слобода 

стварања, академска слобода, професионалност и академски дух. Као посебан облик 



морално неприхватљивог понашања издваја се плагирање научних, односно 

уметничких радова и идеја учињено од стране члана академске заједнице“.  

Полазећи од утврђених етичких правила, и чињеница које су резултат провере 

докторске дисертације коришћењем софтвера за детекцију плагијаризма, до којих се дошло 

комплексном анализом, Комисија оцењује да докторска дисертација кандидаткиње Јелене 

Младеновић Манић под називом „Високо образовање и привредни раст у савременим 

тржишним привредама“, не представља плагијат. Комисија је закључила да се 

идентификовано преклапање апсолутно не може оквалификовати као посебан облик 

морално неприхватљивог понашања, односно плагијат.  

      

У Нишу, 10.09. 2019. године    Чланови комисије: 

 

1._____________________________________ 

Др Владислав Марјановић, ванредни професор 

Економског факултета у Нишу, председник 

 

2._____________________________________ 

 Др Игор Младеновић, редовни професор 

 Економског факултета у Нишу, ментор 

 

3._____________________________________ 

Др Данијела Деспотовић, ванредни професор 

Економског факултета у Крагујевцу, члан 


