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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 

Ivana Stojanović, The Impact of the Common Agricultural Policy of the European Union on 

the General Price Level of Countries That Joined in the Period from 2004 to 2007, Economic 

Themes, 2019, 57(2), 233 - 255 

M51 

 

Рад се бави истраживањем утицаја тзв. Заједничке аграрне политике (ЗАП) Европске уније на стопу инфлације у 

новим ЕУ чланицама, емпиријском анализом података чланица које су приступиле у периоду од 2004-2007. године. 

Примена ЗАП подразумева постојање јединственог тржишта, приоритет заједнице у задовољавању потреба за 

пољопривредним производима и постојање финансијске солидарности. Улазак у ЕУ за нове земље чланице 

подразумева престанак примене постојеће националне аграрне политике и отпочињање са применом ЗАП. Иако 

чланство у ЕУ подразумева бројне предности, период након прикључења за неке земље може бити доста економски 

нестабилан и узроковати пораст цена пољопривредних производа као и пораст општег нивоа цена (инфлација).  
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Ivana Stojanović, The Main Causes of the Greatest Hyperinflations, Contemporary 

Approaches in the Analysis of Economic Performances, 2017, 153 - 163 

M33 

 

Хиперинфлација представља веома високу и брзу инфлацију која у потпуности уништава економију једне земље. 

Циљ рада је истражити највеће хиперинфлације које су се одиграле у свету и указати на кључне узроке који су 

утицали на њихову појаву и развој. Научни рад треба да допринесе обогаћивању досадашњих сазнања о 

хиперинфлацијама, и на тако повећа могућности раног откривања и спречавања хиперинфлација. Истраживање је 

усмерено на анализу четири највеће хиперинфлације (Мађарска, Зимбабве, Југославија, Немачка), коришћењем 

статистичких података и доступне литературе. Анализа указује да је један од основних узрока хиперинфлација 

буџетски дефицит и да је сваку хиперинфлацију могуће спречити правовременим одлукама носилаца економске 

политике. 
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 Кратак опис садржине (до 100 речи) 

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 Ивана Стојановић 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 објављеног у часопису који издаје Економски факултет, Универзитета у Нишу. 
 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

 

Докторска дисертација Иване Стојановић ,,Ефикасност инструмената монетарне и фискалне политике у 

сузбијању инфлације“, поред увода и закључка има четири поглавља.  

Прво поглавље  ,,Теоријске основе инфлације“ је подељено на три дела. У првом делу овог поглавља, кандидат 

полази од анализе феномена инфлације, његовом настанку и развоју, указујући на прве забележене инфлације у 

свету, нестални карактер предкапиталистичких инфлација, на XX век као век инфлације и на карактер инфлације 

у савременим условима. У другом делу кандидат се бави теоријским обсервацијама о узроцима инфлације, али и 

емпиријским прегледом узрока највећих хиперинфлација у свету. Трећи део овог поглавља објашњава и 

анализира последице инфлације на кључне макроекономске показатеље.   

Назив другог поглавља рада је ,,Успешност инструмената монетарне политике у смањењу нивоа инфлације“ 

и у оквиру њега кандидат је издвојио, такође, три дела. У првом делу кандидат објашњава како поједине 

стратегије монетарне политике  (таргетирање монетарних агрегата, девизног курса, инфлације, каматне стопе и 

номиналног друштвеног производа) утичу на избор инструмената монетарног регулисања. Улога канала 

монетарне трансмисије у избору инструмената монетарне политике је предмет анализе другог дела овог поглавља. 

У овом делу кандидат је указао на комплексност канала монетарне трансмисије и сагледао како канали монетарне 

трансмисије утичу на инструменте које ће монетарна власт примењивати у правцу остваривања циљева.  У трећем 



делу другог поглавља кандидат даје емпиријску анализу успешности коришћених инструмената монетарне 

политике у борби против инфлације. Најпре су анализирани инструменти монетарне политике којима се 

контролише стопа инфлације у земљама са високим дохотком. У анализу су укључене следеће државе: Велика 

Британија, Ирска и Белгија. Након тога, следи преглед најчешће коришћених инструмената у земљама са ниским 

и средњим дохотком: Албанија, Босна и Херцеговина и Молдавија. И на крају, кандидат је сагледао ефикасност 

инструмената монетарне политике у одржању стабилности нивоа цена у Републици Србији.              

Треће поглавље ,,Делотворност стабилизационих мера фискалне политике у сузбијању инфлације“ садржи 

три дела. У првом делу кандидат је извршио идентификацију стабилизационих инструмената фискалне политике 

у сузбијању инфлације, кроз сагледавање стабилизационог утицаја буџета, појединих програма јавних расхода и 

дејства јавних прихода на ниво цена.  Други део овог поглавља обухвата емпиријску анализу стабилизационих 

инструмената фискалне политике у изабраним земљама. Ради лакшег поређења кандидат је узео у разматрање 

исте земље код којих је анализирао утицај инструмената монетарне политике: Велику Британију, Ирску, Белгију, 

Албанију, Босну и Херцеговину, Молдавију и Србију. С тим у вези, трећи део овог поглавља се бави  

кохерентношћу монетарне и фискалне политике у функцији смањења инфлације. Овај део повезује треће и 

четврто поглавље рада и представља увод у део који се бави мерењем утицаја инструмената монетарне и 

фискалне политике у сузбијању инфлације. 

Четврто поглавље  које носи назив ,,Анализа утицаја инструмената монетарне и фискалне политике на 

инфлацију“ подељено је у три тематске целине. Прва целина обухвата методологију истраживања, дефинисање 

променљивих и постављање регресионог панел модела. Као истраживачки узорак изабране су све европске земље, 

искључујући тзв. градове-државе  услед недостатка података и ниске релевантности. Узорак обухвата 40 држава, 

од чега су 28 са високим дохотком, 10 са средњим дохотком и 2 са ниским дохотком. Ова подела базира се на 

званичној класификацији Светске банке. У другом делу четвртог поглавља кандидат је извршио анализу података, 

регресију и избор регресионог модела. Најпре је извршена дескриптивна статистичка анализа варијабли, а након 

тога провера стационарности временске серије, анализа коефицијента корелације и анализа регресионог панел 

модела. На крају, у трећем делу овог поглавља обухваћени су дискусија и резултати истраживања, при чему је 

акценат стављен на компаративну анализу ефикасности инструмената монетарне наспрам инструмената фискалне 

политике у сузбијању инфлације.   

 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

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

 

Кандидат је у докторској дисертацији поставио као научни циљ свог истраживања употребу теоријско-

методолошке и емпиријске анализе у сагледавању квалитативног и квантитативног утицаја инструмената 

монетарне и фискалне политике на инфлацију. Ради остварења овог циља, кандидат је извршио идентификацију 

инструмената монетарне и фискалне политике и утврдио ниво њихове ефикасности у различитим земљама.  

Такође, може се закључити да је кандидат допринео и остварењу друштвеног циља и да је објаснио на који начин 

и којим интензитетом инструменти монетарне, али и фискалне политике утичу на инфлацију, како би земље које 

се сусрећу са проблемом високе стопе инфлације, употребом адекватних инструмената, на најефикаснији и 

најбржи начин елиминисале или бар смањиле стопу инфлације до жељеног нивоа. 

Комисија сматра да ова докторска дисертација може бити користан материјал за креаторе монетарне политике с 

обзиром на то да је у њој извршена компаративна анализа утицаја инструмената монетарне и фискалне политике 

на инфлацију у изабраним земљама.  

Значај докторске дисертације се огледа у актуелности и сложености проблематике коју је кандидат поставио себи 

као циљ у пријави докторске дисертације. С обзиром на то да изучавање утицаја инструмената монетарне и 

фискалне политике на инфлацију представља веома комплексну проблематику која може бити од користи у 

вођењу монетарне политике монетарним властима, израда ове докторске тезе доприноси разумевању овог 

проблема у нашој држави и значајна је због тога што је ова проблематика веома актуелна, нарочито у условима 

кризе, које су у последње време веома учестале. 

 

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

 

Значај и научни допринос докторске дисертације, у најширем се огледа у доприносу досадашњих истраживања на 

пољу ефикасности инструмената монетарне и фискалне политике у сузбијању инфлације и свеобухватном 

теоријском и концептуалном уобличавању ове материје.   

Теоријски допринос докторске дисертације огледа се у систематизацији сазнања о утицају инструмената 

монетарне и фискалне политике на стабилност нивоа цена, као и резултатима претходних истраживања.  

Резултати емпиријских истраживања представљају посебан допринос докторске дисертације, јер обезбеђују 

адекватне доказе о неопходности познавања ефеката инструмената на инфлацију у вођењу монетарне и фискалне 

политике како би се остварио основни циљ сваке монетарне власти, а то је стабилност цена уз адекватан 

привредни раст.  

Сумирањем теоријских и емпиријских истраживања обезбеђена је интеграција знања о инструментима монетарне 

и фискалне политике и њиховим ефектима на инфлацију. Резултат тога је научно заснован и практично потврђен 

садржај докторске дисертације на основу кога су дате препоруке у циљу побољшања ефикасности вођења 



фискалне политике, као и монетарне политике Народне банке Србије.  

Такође, значај и научни допринос дисертације огледа се у томе што су главна истраживачка и помоћне хипотезе 

доказане. Главна истраживачка хипотеза  која гласи: Правилном и благовременом применом адекватних 

инструмената монетарне и  фискалне политике стопа инфлације може се успешно контролисати, 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 монетарне и фискалне политике, 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 Иване Стојановић под 

називом  „Ефикасност инструмената монетарне и фискалне политике у сузбијању инфлације“ 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  

Датум именовања Комисије  

Р. бр. Име и презиме, звање Потпис 

1. 

др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор  председник 

 Финансије, банкарство и 

осигурање 

Економски факултет Универзитета у 

Нишу 
(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

2. 

др Марина Ђорђевић, редовни професор ментор, члан 

 Финансије, банкарство и 

осигурање 

Економски факултет Универзитета у 

Нишу 
(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

3. 

др Светлана Поповић, ванредни професор члан 

 

Економска политика и развој – 

Монетарна економија и 

Банкарско пословање и платни 

промет 

Економски факултет Универзитета у 

Београду 

(Научна област) (Установа у којој је запослен) 

  

    

  Датум и место: 

2.4.2021. год., у Нишу 

 

 


