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Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Наставно-научном већу 

 

На основу одлуке Наставно-научног већа Економског факултета у Београду од 12. октобра 

2022. године (број 3685/1), одређени смо у комисију за оцену и одбрану докторске 

дисертације под називом Утицај кластера на развој зелене економије: последице по 

конкурентност привреде кандидаткиње Олге Гаврић. Пошто смо проучили докторску 

дисертацију подносимо следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

1. Основни подаци о кандидату и дисертацији 

Олга Гаврић је рођена 19.11.1985. године у Београду, где је завршила основну школу и 

гимназију. Дипломирала је на Економском факултету у Београду 2009. године (модул: 

Међународна економија и спољна трговина) са просечном оценом 9,24. Мастер тезу под 

називом „Утицај кластера на стварање и унапређење конкурентске предности предузећа и 

националне економије”, одбранила је на Економском факултету у Београду 2012. године 

(студијски програм: Стратегијски финансијски менаџмент).  

Почетком 2014. године уписала је докторске студије на Економском факултету у Београду, 

смер Пословно управљање. Положила је следеће испите: Макроекономска анализа 1Д, 

Економика стратегије, Методологија научног истраживања 1Д, Методе и технике научног 

истраживања, Моделирање и оптимизација, Методологија научног истраживања 2Д, 

Корпоративно управљање, Стратегија конкурентности и Макроекономска анализа 2Д.    

Радну каријеру је започела 2009. године у приватном сектору као асистент директора у 

компанији Текон техно консалтинг. Током 2012. године боравила је на једномесечној пракси 

у италијанској компанији Едисон. Исте године, почиње да ради као сарадник у настави на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду (смер: Агроекономија). У 2014. 

години унапређена је у звање асистента. Учествује у извођењу наставе на предметима: 

Основи економије, Макроекономија и Економика природних ресурса и животне средине на 

основним академским студијама. 

Била је ангажована као истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 179028: „Рурално тржиште рада и рурална економија: диверсификација 

дохотка и смањење сиромаштва“.  

Течно говори енглески и италијански језик. 

Олга Гаврић је (ко)аутор следећих радова:  

 

 Gavrić, O., Mitrović, Đ. (2019) Development of green economy and the competitiveness of 

EU countries: Macro level empirical analyses, Ekonomika preduzeća, No. 7-8, pp. 415-425. 

 Jovanović, T., Gavrić, O. (2019) Advanatages of sustainable tourism in the function of 

development of rural areas of Republic Serbia-example of wineries, Fourth international 

thematic monograph-Modern management tools and economy of tourism sector in present 

era, Association of Economists and Managers of Balkan-Udekom, pp. 373-383, Belgrade 

2019,  ISBN 978-86-80194-29-5. 

 Mitrović, Đ., Gavrić, O. (2018) Circular economy composite index-DEA approach, XLV 

Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2018, Zlatibor Srbija, pp. 250-257. 
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 Jovanović, T.,Gavrić, O. (2018) Potencijali pametnih gradova i sela u kontekstu novog 

promišljanja odnosa urbano-ruralno, Second International Scientific Conference on 

Economics and Management - EMAN 2018, Ljubljana Slovenia, pp. 889-900. 

 Gavrić, О., Kaličanin,Đ. (2016) Green clusters as one of the potential pillars of the long 

term sustainable economic growth, Ekonomika preduzeća, No.5-6, Sept-Okt 2016, pp. 382-

392. 

 Гаврић O. (2015) Стварање вредности у мерџерима и аквизицијама-специфичности у  

земаља у развоју, након 2008 године, Стварање вредности: теоријско-практични 

аспекти (тематски зборник), Економски факултет,  ИСБН: 978-86-403-1433-6, стр. 55-

71. 

 Kaličanin, Đ., Gavrić, O. (2014) The importance of clusters as drivers of competitive 

advantage, Ekonomika preduzeća, Year LXII, No 3-4, March-April 2014, pp. 164-172.   

Наставно-научно веће Економског факултета у Београду на седници одржаној 13.02.2019. 

године одобрило је Олги Гаврић израду докторске дисертације под називом „Утицај кластера 

на развој зелене економије: утицај по конкурентност привреде“. Докторска дисертација 

садржи 163 стране. Поред Увода (стр. 1-3), Закључка (стр. 126-129), Литературе (стр. 130-

145), и Прилога (стр. 146-163), дисертација обухвата четири дела: Појам, значај и 

перспективе зелене економије (стр. 4-28), Појам, карактеристике и ефекти кластера на 

предузећа и националну привреду (стр. 29-56), Кластери и имплементација принципа зелене 

економије као предуслови конкурентне привреде (стр. 57-79) и Емпиријска анализа (стр. 80-

125). Докторска дисертација садржи 23 табеле и 17 графичких приказа. У изради дисертације 

коришћено је 201 библиографских извора (научни чланци, књиге, итд.), углавном на 

енглеском језику. 

2. Предмет и циљ дисертације 

Глобално загревање, оскудица природних ресурса и велики степен девастације животне 

средине условиле су настанак концепта зелене економије. Зелена економија је систем 

економских активности које су везане за производњу, дистрибуцију и потрошњу добара и 

услуга које доприносе расту људског благостања у дугом року, без излагања будућих 

генерација израженом еколошком ризику и дефициту (Lavrinenko, Ignatjeva, Ohotina, 

Rybalkin & Lazdans, 2019). Као и концепт одрживог развоја, зелена економија је 

вишедимензионални појам који узима у обзир потенцијалне синергије као и могући trade-off  

између економског, еколошког и друштвеног сегмента (Мerino-Saum, Clement, Wyss & Baldi, 

2020). Такође, зелена економија се посматра као динамичан процес којим се креирају нова 

радна места, унапређује ефикасност ресурса и умањују ризици по животну средину.  

Зелени раст представља интегрални сегмент идеје зелене економије (Lorek & Spangerberg, 

2014). То је економски раст са минималним утицајем на животну средину (Jacobs, 2012). 

Kasztelan (2017) дефинише зелени раст као економски раст који подстиче стварање и 

примену идеје зелене економије кроз рационалну употребу ресурса, превенцију загађења, 

што побољшава добробит и благостање људи. Другим речима, зелена економија и зелени 

раст се могу посматрати као комплементарне целине у контексту остварења дугорочне 

одрживости, односно остваривања еколошких, економских и социјалних циљева. 

Принципи зелене економије су део циљева одрживог развоја. У литератури (Mikhno et al., 

2021) се најчешће наводи шест принципа зелене економије: (1) производња и употреба 

обновљиве енергије, (2) енергетска ефикасност, (3) управљање и минимизација отпада, (4) 

заштита природних ресурса, (5) генерисање зелених послова и (6) заштита биљних и 

животињских врста. Кључну улогу у примени принципа зелене економије имају иновације, 

али је и неизоставна подршка економске политике. 
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Једна од претпоставки зелене економије је замена конвенционалног линеарног модела  

циркуларним моделом производње. Традиционални модел, као доминантни начин 

организовања производње, представљен је кроз четири фазе: „узми-произведи-потроши-

одложи”. Такав модел је у значајној мери неефикасан услед генерисања велике количине 

отпада који штети животној средини,  што додатно потврђују и високи еколошки трошкови 

пословања предузећа. Са друге стране, циркуларни модел се базира на zero waste концепту, 

односно на ефикаснијем управљању ресурсима као и свођењем отпада на минимум. Lifset & 

Graedel (2002), идентификују предузећа као кључне субјекте и носиоце транзиције ка 

циркуларном моделу функционисања економије. Према Харису (2009) транзиција ка 

циркуларном моделу води краткорочним трошковима предузећа, док се дугорочно гледано 

остварују наведене користи којима се стварају предуслови за технолошко вођство. 

Конкурентска предност представља показатељ квалитета пословања и успешног 

позиционирања предузећа, и наглашава везу између микро- и макроконкурентности. Она 

истиче значај повезаности продуктивности и конкурентности (Choe & Roberts, 2011). Јавља 

се као резултат интерних (примена иновација и нових технологија, инвестиције у 

инфраструктуру, вештине и специјализација радника које доводе до веће продуктивности и 

економије ширине) и екстерних чинилаца (карактеристике привредног амбијента, 

развијеност институција итд.). Срж конкурентске предности чини дистинктивна 

компетентност. То је супериорна компетентност предузећа у односу на исту такву 

компетентност другог предузећа (Каличанин, 2006). На дистинктивној компетентности 

базира се стратегија пословања предузећа која има за циљ стицање конкурентске предности 

и стварање вредности по том основу. Једна од могућих стратегија је повезивање предузећа у 

кластере.  

Кластери представљају географске концентрације међусобно повезаних предузећа и 

институција које се баве одређеном делатношћу, а повезују их заједничке карактеристике и 

комплементарност (Porter, 2008). Најчешће обухватају добављаче, произвођаче финалних 

производа и услуга, дистрибутивне канале, потрошаче али и државне институције у виду 

универзитета, института, развојних агенција и саветодавних тела. Кластери као специфична 

форма пословања предузећа утичу на развој и јачање предузетништва у привреди, подстичу 

продуктивност, иновационе процесе и унапређују конкурентност. Они могу бити заступљени 

у различитим сегментима привреде почев од пољопривреде, текстилне индустрије, 

грађевинарства, туризма, сектора услуга, па све до екологије и животне средине. Позитивни 

ефекти кластера су много видљивији и лакше их је идентификовати у развијеним 

привредама.  

Размена знања и ширење информација у кластеру подстиче иновативни потенцијал 

предузећа. Многи аутори (Hamdouch & Depert, 2012; Daddi et al., 2012; Lorek & Spangerberg, 

2014; Tvedt, 2019) сматрају да иновације имају кључну улогу у ефикасној имплементацији 

принципа и стандарда зелене економије и унапређења конкурентности по том основу. С тим 

у вези,  може се анализирати потенцијал кластера за усвајање принципа зелене економије.  

Са друге стране, зелена економија ствара неопходне услове за развој зелених кластера у 

једној привреди (двосмерна веза). На пример, појава и брзи раст тржишта чистих технологија 

наглашава потребу за зеленим кластерима као носиоцима транзиције од линеарне ка зеленој 

економији (Marra et al., 2017 наведено у Tvedt, 2019). Зелена економија се може посматрати 

као фактор од директног утицаја на Портеров дијамант националне предности. На пример, 

једна од карактеристика имплементације зелене економије су еко-иновације, као и њихова 

веза са зеленим производима и услугама. Према Sellito et al. (2020), примена зелених 

иновација, с фокусом на производе, купце и еко-ефикасност, може допринети расту 

тржишног учешћа, бољем имиџу предузећа у привреди и већој сатисфакцији потрошача. 

Зелени производи утичу на развој нових тржишта, нових видова промовисања и пласирања 

производа. Зелена тржишта представљају стратегијску шансу за многа предузећа и кластере 



4 

 

да остваре што бољи пласман у глобалној конкурентској утакмици (Hamdouch & Depert, 

2012). Појава зелених кластера неминовно мења услове пословања и ривалитета на тржишту. 

Наиме, зелени кластери и њихов конкурентски притисак ће индиректно подстаћи друга 

(нееколошка) предузећа да унапреде перформасе, учинке и више иновирају у смеру 

одрживости. 

Имајујући све претходно у виду, предмет истраживања дисертације је анализа улоге и 

утицаја кластера на развој зелене економије и конкурентност привреде. Истраживањем је 

испитана веза између кластера, достигнутог степена развоја зелене економије у развијеним 

земљама и њихов утицај конкурентност привреде. 

Главни циљ емпиријске анализе је да се испита да ли кластери као пословне асоцијације у 

привреди могу допринети усвајању принципа зелене економијe и какав је њихов утицај на 

макроконкурентност. Поред главног циља, дефинисани су додатни циљеви емпиријског 

истраживања. Први додатни циљ докторске дисертације је сагледавање могућих ефеката 

кластера на усвајање принципа зелене економије. Као пример су узете развијене земље 

Европске уније. Други додатни циљ је компаративна анализа кластера развијених привреда 

наспрам домаће привреде у циљу добијања применљивих решења која могу постати добар 

оријентир за примену зелене економије. Трећи додатни циљ је сагледавање неопходне улоге 

државе и државних институција и њихове подршке у стварању стимулативног амбијента за 

развој кластера и примену стандарда зелене економије. Четврти додатни циљ је 

сагледавање могућности које кластери имају за унапређење микро- и макроконкурентности. 

Пети додатни циљ је анализа примене стандарда зелене економије и њихов утицај на 

конкурентност. 

У оквиру истраживања креиран је композитни Индекс развијености зелене економије (енгл. 

Green economy development index – GEDI) који квантитативно изражава стање животне 

средине и омогућава међусобну компарацију земаља Европе. GEDI индекс обухвата четири 

подиндекса који се односе на различите области животне средине: (1) развијеност 

циркуларне економије, (2) распрострањеност зелене производње, (3) стање животне средине 

са аспекта загађења и (4) степен еколошких иновација. Сваки од наведених подиндекса 

укључује индивидуалне показатеље који су релевантни за одређени домен зелене економије 

(укупно 12). У анализи су коришћена још два показатеља – степен кластеризације и 

Глобални индекс конкурентности (енгл. Global Competitiveness Index – GCI) као мере укупне 

конкурентности земље. Истраживање је спроведено на узорку од 25 земаља Европе (24 

земље Европске уније и Велика Британија) за које су карактеристични различити нивои 

развијености зелене економије, кластера и конкурентности привреде. Kоришћени подаци 

преузети су из базе Евростата, Светске банке и Светског економског форума. Поред 

креирања композитног индекса, кандидаткиња је посветила пажњу анализи јачине везе 

између GEDI и GCI индекса, као и GEDI индекса и степена кластеризације са друге стране. 

Истраживањем су идентификовани и обухваћени сви релевантни фактори, процеси и 

узрочно-последичне везе које су уско везане за имплементацију зелене економије. Добијени 

резултати се могу користити у будућим истраживањима у оквиру пословне економије и 

економије заштите животне средине, чиме се доприноси ширењу емпиријског оквира. 

Добијени резултати и закључци ове дисертације могу да послуже као смернице за 

дефинисање будућих индустријских политика и унапређење стратегија конкурентности у 

земљама које нису обихваћене анализом, као што је Србија. Циљ теоријског осврта и 

компаративне анализе је дефинисање оквира и корака за унапређење економске политике 

земаља за које су карактеристични почетне фазе развоја кластера и зелене економије. 
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3. Полазне хипотезе докторске дисертације 

На основу предмета и циља дисертације, тестиране су следеће хипотезе: 

Х1: Степен развоја кластера има позитиван утицај на унапређење продуктивности, 

иновативности и на раст конкурентности националне економије. 

Х2: Привреде које су имплементирале принципе зелене економије имају већи степен 

конкурентности. 

Х3:  Повећање степена кластеризације предузећа у привреди води ка већој примени зелене 

економије. 

4.  Опис садржаја докторске дисертације по поглављима 

Структура докторске дисертације се може представити у следећем облику: 

УВОД  

I ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ  

1.1. Појам одрживог развоја  

1.1.1. Дефинисање концепта одрживог развоја  

1.1.2. Индикатори одрживог развоја  

1.1.3. Ограничења у имплементацији одрживог развоја 

1.2.     Појам и карактеристике зелене економије  

1.2.1.  Теоријско одређење концепта  

1.2.2.  Карактеристике и својства зелене економије  

1.3.     Транзиција од линеарне ка циркуларној економији  

1.3.1. Дефинисање концепта циркуларне економије  

1.3.2.  Рециклажа  

1.3.3.  Обновљиви извори енергије  

1.3.4.  Примери из праксе – циркуларна економија  

1.4.     Перспективе зелене економије са аспекта дугорочне одрживости и глобалног раста  

1.5.     Мере и политике за подстицање и промовисање концепта зелене економије  

1.6.     Примери добре праксе државне регулативе зелене економије у свету  

 

II ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЕФЕКТИ КЛАСТЕРА НА ПРЕДУЗЕЋА И 

НАЦИОНАЛНУ ПРИВРЕДУ  

2.1.    Појам  кластера  

2.2.    Развој, предности и недостаци кластера  

2.3. Утицај кластера на продуктивност, иновативност и стварање вредности  

2.3.1. Утицај кластера на продуктивности и стварање вредности  

2.3.2. Утицај кластера на иновативност и стварање вредности  

2.4.    Преглед изабраних кластера у свету и Републици Србији  

2.4.1.  Кластери у Италији 

2.4.2. Холандски кластер цвећа – Royal Flora Holland  

2.4.3.   Кластери у пољопривреди– земље у развоју  

2.4.4.   Метакластери  

2.4.5.   Кластери из привреде Србије  

 

III КЛАСТЕРИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРИНЦИПА ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ КАО 

ПРЕДУСЛОВИ КОНКУРЕНТНЕ ПРИВРЕДЕ  

3.1.  Појам и фактори конкурентности привреде  

3.1.1.  Појам конкурентности  

3.1.2.  Фактори конкурентности привреде  
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3.2. Мерење конкурентности  

3.2.1. Индекс пословне конкурентности BCI  

3.2.2.    Глобални индекс конкурентности-GCI 

3.3. Утицај кластера на унапређење конкурентности привреде  

3.4. Унапређење конкурентности привреде применом принципа зелене економије  

3.4.1.   Примери зелених кластера  

  

IV ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА 

4.1. Методолошки оквир истраживања  

4.1.1. DEA метод и GEDI индекс  

4.1.2. Индекс развијености зелене економије (GEDI)  

4.1.3.   Коефицијент корелације 

4.2. Резултати DEA анализе  

4.2.1. Подиндекс - Развијеност циркуларне економије (CE)  

4.2.2. Подиндекс – Распрострањеност зелене производње (GP)  

4.2.3. Подиндекс – Стање животне средине с аспекта загађења (PL)  

4.2.4. Подиндекс – Степен еколошких иновација (ЕС)  

4.3. Резултати истраживања и ограничења  

4.3.1. Израчунате вредности композитног индекса развијености зелене економије GEDI  

4.3.2. Корелација индекса развијености зелене економије, глобалног индекса             

конкурентности и степена кластеризације  

 

ЗАКЉУЧАК 

ЛИТЕРАТУРА  

ПРИЛОЗИ  

 

У првом поглављу представљен је концепт одрживог развоја и зелене економије с аспекта 

њиховог значаја за глобалну привреду, као и за функционисање појединачних предузећа. 

Климатске промене и токови у глобалном економском амбијенту нагласили су значај 

примене зелене економије. Зелена економија представља ону економију чији резултати воде 

ка побољшању људског благостања и социјалне једнакости с минималним утицајем на 

животну средину (UNEP, 2011). Идентификовање главних специфичности, као и узрочно-

последичних веза има за циљ дефинисање свих предности, као и потенцијалних недостатака, 

примене зелене економије у свету. У дисертацији су анализирани и представљени концепти 

циркуларне економије, рециклаже и обновљивих извора енергије. Транзиција ка 

циркуларном моделу подразумева промене на микро- и макронивоу. На пример, предузећа 

као основни привредни субјекти треба да редефинишу циљеве, тј. да поред економске 

максимизације, укључе и аспект одрживости и заштите животне средине. Тиме се могу 

приближити економски и еколошки циљеви који су у прошлости неретко били дијаметрално 

различити. Укључивање свих екстерних трошкова смањује притисак на ограничене ресурсе и 

доприноси унапређењу еколошке слике. Даље, потребне су промене у животном циклусу 

производа у организационом смислу. Смањење потрошње енергије, емисије CO2 и 

оперативних трошкова у фазама набавке, производње и логистике имају за резултат 

енергетски ефикаснији процес производње и производе са минималним утицајем на животну 

средину. Такође, у оквиру првог дела, размотрене су основне мере и политике за 

промовисање зелене економије.  

Друго поглавље је посвећено кластерима као пословним асоцијацијама доминантно малих и 

средњих предузећа, али и великих предузећа, уз преглед кластера у свету и Србији. Кластери 

као вид локацијског удруживања предузећа, остварују бројне резултате који доприносе 

успешности предузећа као њихових чланова, мерено нивоом створене вредности и растом 
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тржишног учешћа. Захваљујући вишеструким хоризонталним или вертикалним везама као и 

синергији унутар кластера, предузећа могу брже да реагују на импулсе из окружења, да 

лакше превазиђу пословне изазове, као и да претње претворе у шансе. Дугорочно гледано, 

кластери воде ка расту продуктивности, иновативности и конкурентности, мерено растом 

БДП-a, извоза и позицијом дате привреде у глобалним оквирима. Један од циљева упоредне 

анализе је дефинисање будућих корака у процесу остварења њиховог пуног потенцијала и 

предности у контексту раста продуктивности, иновативности и конкурентности. Приказани 

су примери кластера из различитих привредних грана на глобалном нивоу. 

У трећем поглављу је спроведено истраживање везе између зелене економије, кластера и 

раста конкурентности. Дато је теоријско одређење појма конкурентности, указано је на 

индикаторе и начине њеног мерења и образложен је значај остварења и унапређења 

конкурентности на макронивоу. У оквиру трећег дела дисертације разматран је и двосмерни 

процес у којем зелена економија подстиче развој кластера. Зелена економија може утицати 

на појединачне детерминанте, као и на дијамант националне конкурентности. Поред тога, у 

трећем делу анализарана је улога иновација као важног чиниоца транзиције од линеарне ка 

циркуларној економији. На крају овог дела приказани су примери зелених кластера у свету, 

као и у Србији. 

Четврто поглавље садржи емпиријску анализу утицаја кластера на развој зелене економије 

и последица по конкурентност привреде. У првом кораку, у оквиру четвртог дела, дате су 

теоријске основе методологије истраживањe. Након примењене DEA анализе и просте 

корелације, презентовани су резултати истраживања за две године (2014. и 2017/2018.). У 

циљу доказивања хипотеза приказане су корелације између композитног индекса 

развијености зелене економије и степена кластеризације привреде, као и израчунатог 

композитног индекса и глобалног индекса конкурентности. Шира економска анализа у виду 

даље компарације остварених резултата изабраних година (2014. и 2017/2018.) пружила је 

целовито објашњење научног и практичног доприноса резултата.  

У оквиру закључних разматрања дате су могуће препоруке и смернице за привреде које 

карактерише нижи степен економског развоја, недовољан број одговарајућих субјеката за 

подршку развоја кластера, недовољна примена принципа зелене економије и непостојање 

циркуларне економије и кластера који се налазе у почетним фазама развоја. 

5.  Методе које су примењене у истраживању 

Полазећи од дефинисаног предмета и циља истраживања, као и хипотеза које су тестиране у 

оквиру истраживања, кандидаткиња је користила већи број метода које су карактеристичне 

за дату област истраживања.  

DEA анализа (енгл. Data Envelopment Analysis) је метод линеарног математичког 

програмирања који је коришћен за креирање композитног индекса развијености зелене 

економије (GEDI). Овај методолошки алат има велики значај у емпиријском истраживању 

управо зато што израчунавањем коефицијената ефикасности омогућава компарацију 

привреда, као и сагледавање збирног утицаја различитих појединачних индикатора на 

имплементацију принципа зелене економије. Поменути појединачни индикатори (укупно 12) 

су груписани у четири подиндекса који исказују достигнуту ефикасност земље по основу 

различитих аспеката животне средине. Поступак израчунавања GEDI индекса применом 

DEA анализе укључује пет корака: (1) селекција и класификација појединачних индикатора, 

(2) прикупљање података, (3) нормализација и агрегација података, (4) израчунавање 

композитног индекса и (5) компарација привреда на основу израчунатих вредност 

композитног индекса. Критеријуми за одабир појединачних индикатора су три правила која 

се наводе у литератури. Прво, степен међусобне корелације између индикатора није већи од 

0,92. Друго, број посматраних земаља (укупно 25) је бар два пута већи од броја индикатора. 
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Треће, нису узети у обзир показатељи за који недостаје више од 5% података. У процесу 

прикупљања података коришћена је званична база Евростата. Нормализација података је 

неопходан корак због конзистентности анализе. У раду је примењена min-max метода, која 

нормализује показатеље у интервалу од 0 до 1. Приликом агрегације података, врши се 

одређивање пондера идикатора и подиндекса. Пондери су одређени Benefit of the Doubt 

приступом, тако да одсликавају разлике и специфичности сваке појединачне привреде. У 

докторској дисертацији је примењен излазно оријентисани DEA модел, којим је комбинација 

пондера за појединачне индикаторе одређена тако да не постоји друга комбинација пондера 

која би омогућила посматраној земљи да постојећим инпутима постигне бољи ранг у односу 

на остале земље. Другим речима, овом методологијом је композитни индекс израчунат тако 

да постави посматрану земљу у најбољу могућу позицију у односу на остале анализиране 

земље. 

Метод просте корелације је статистички метод која има за циљ да испита степен 

квантитативног слагања, односно ниво линеарне зависности две променљиве. Коришћењем 

просте корелације анализирано је да ли постоји веза, као и јачина везе, између степена 

кластеризације привреде и GEDI индекса, као и GEDI и GCI индекса. Подаци за степен 

кластеризације и GCI индекс су преузети из званичне базе Светске банке и Светског 

економског форума. 

Поред наведених метода, у дисертацији су примењени помоћне технике научног 

истраживања. Кабинетско истраживање је спроведено коришћењем бројне домаће и стране 

литературе (књиге, радови из научних часописа и зборника), као и података сакупљених из 

различитих извора (публикације и истраживања светских организација) с циљем 

формулисања теоријске основе за проверу дефинисаних хипотеза у дисертацији. 

Описни (дескриптивни) метод је коришћен приликом теоријских уопштавања и описивања 

појмова као што су  зелена економија, одрживи развој, кластери, конкурентност итд. Такође, 

овај метод је коришћен приликом указивања на теоријске ставове, као и формулисања и 

објашњења закључака. 

Метод класификације је коришћен приликом приказивања врста кластера, као и приликом 

груписања ефеката, циљева и доприноса кластера и зелене економије. Такође, овај метод има 

велики значај приликом груписања државних и мера економске политике за подстицај 

удруживања предузећа и имплементацију одредби које се односе на животну средину. 

Метод компарације је коришћен приликом поређења ефикасности кластера у свету и у 

земљи, као и приликом анализе предности и недостатака кластера уопште. Са друге стране, 

метод компарације је коришћен за поређење привреда које функционишу и не функционишу 

у складу са принципима зелене економије. Такође, наведени метод има велику примену и у 

дефинисању предности пословања у складу са начелима животне средине. 

Метод дедукције и индукције  је коришћен за давање конкретних одговора и закључака на 

постављена истраживачка питања у дисертацији. 

Метод анализе и синтезе је коришћен за квалитативну и квантитативну економску анализу у 

дисертацији. 

Метод студије случаја допуњује претходно наведени компаративни метод и коришћен је 

приликом анализе конкретних примера успешних кластера у развијеним земљама с циљем 

добијања закључака који се могу применити и у домаћој привреди. Студије случаја којима се 

анализира степен продуктивности, технолошког развоја, конкурентности, раста производње 

и извозног потенцијала иностраних кластера, као и њиховог утицаја на имплементацију 

стандарда зелене економије могу послужити као добар оријентир за развој будућих домаћих 

економских политика које се односе на ову област. 
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6.  Остварени резултати и научни допринос 

У вези са научним доприносом докторског рада истиче се неколико чињеница. 

Прво, значај ове дисертације се манифестује кроз допринос развоју научне и стручне 

литературе која се односи на област економије заштите животне средине. То се посебно 

огледа у чињеници да докторски рад представља пионирско истраживање које се бави 

проблематиком улоге кластера у развоју зелене економије. Имплементација принципа зелене 

економије представља веома актуелну тему. Поред тога, кластери су као концепт пословања 

у почетним фазама развоја у Србији, што такође важи и за пословање предзузећа у складу са 

принципима зелене економије и одрживог развоја. У складу са тим, веза између кластера и 

животне средине и зелено пословање предузећа представљају истраживачко подручје које се 

тек развија и на којем остварени резултати могу дати конкретан допринос на микро- и 

макроекономском нивоу. Другим речима, практични допринос докторског рада јесте 

проширивање досадашњег емпиријског оквир у обради веома значајне и актуелне теме. 

Друго, у докторском раду је дат детаљан и систематски преглед теоријских модела 

развијених у циљу објашњења везе између економског раста и развоја, не једној страни, и 

заштите животне средине, на другој, као и значаја кластера за подстицање конкурентности 

предузећа и целе привреде. У докторско раду је посебна пажња посвећена сагледавању 

усаглашености резултата истраживања кандидаткиње са резултатима сличних емпиријских 

истраживања спроведених у развијеним земљама. Компаративна анализа је имала за циљ да 

идентификује постојеће јазове и дефинише будуће правце кретања привреде. У слабије 

развијеним привредама као што је Србија, постоје многа економска и институционална 

ограничења која су често непремостива препрека у достизању развијених привреда по 

питању примене концепта зелене економије. 

Треће, најзначајнији научни допринос докторског рада се огледа у томе што је потврђена 

веза између кластера, зелене економије и конкурентности. Прво, кластери као пословне 

асоцијације омогућавају предузећима да једноставније превазиђу изазове које са собом 

доноси стратегијски искорак у виду пословања у складу са принципима животне средине. 

Потврђено је да кластери доприносе имплементацији концепта зелене економије на нивоу 

предузећа и привреде и  унапређењу националне конкурентности. Такође је потврђено да је 

зелена економија предуслов одрживости и унапређења конкурентности предузећа и привреде 

и даљег развоја кластера. 

Научни резултати који су представљени у овом докторском ради отварају пут за даља 

истраживања у датој научној области. Резултати имају посебан значај за земље чија је 

привреда по степену развоја и другим карактеристикама слична Србији. У докторском раду 

су кроз теоријски преглед и емпиријску анализу одређене будуће смернице и препоруке за 

разумевање и унапређење стратегије конкурентности као интегралног дела економске 

политике, а у складу са принципима зелене економије и одрживог развоја.  

7. Закључак и предлог Комисије 

Детаљном анализом докторске дисертације Олге Гаврић, Комисија је стекла уверење да је 

кандидаткиња представила одговарајуће теоријско-методолошке оквире и спровела 

емпиријска истраживања у складу са пријавом теме докторске дисертације. Мишљења смо да 

је докторска дисертација урађена у складу са свим научним, стручним и етичким захтевима и 

критеријумима прописаним од стране Универзитета у Београду. Тема докторске дисертације 

представља актуелно и изазовно истраживачко подручје у домену економије заштите 

животне средине. Додатно, слична емпиријска истраживања нису спроведена. По опсегу и 

дубини анализе, начину излагања и добијеним резултатима ова докторска теза je вредно 

научно дело из проблематике којом се бави. 
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На основу претходно изнетог, имајући у виду квалитет, значај, остварене резултате и научни 

допринос докторске дисертације, предлажемо Наставно-научном већу Економског 

факултета у Београду да прихвати овај извештај и кандидату Олги Гаврић одобри 

јавну одбрану докторске дисертације под насловом „Утицај кластера на развој зелене 

економије: последице по конкурентност привреде“. 

 

 

У Београду,                                                                                      Потписи чланова Комисије 

14.11.2022. године                                                                      

       ____________________________________ 

проф. др Биљана Јовановић Гавриловић 

Универзитет у Београду, Економски факултет 

 

 

      ____________________________________ 

проф. др Ђорђе Каличанин 

Универзитет у Београду, Економски факултет 

 

 

____________________________________ 

др Зоран Поповић, ванредни професор 

Универзитет у Београду, Економски факултет 

 

 

 

____________________________________ 

проф. др Радмило Пешић 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 

 

 

 

                                                                                                     

 


