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РЕФЕРАТ
1. Основни подаци о кандидату, докторској дисертацији/ уметничком пројекту
(Елементарни подаци о кандидату, наслову рада, обиму и библиографским подацима)
Кандидат Милош Николић, мастер менаџер, рођен је 22.06.1990. године у Врању, где
је завршио основну и средњу школу. Године 2014. дипломирао на Факултету за пословно
индустријски менаџмент, Универзитет Унион „ Никола Тесла“, Београд и стеко академско
звање дипломирани менаџер, са просечном оценом студија 9,44. Године 2015. завршио је
мастер студије, на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Универзитет Унион
„Никола Тесла“, Београд, са просечном оценом 9.86 и стеко академско звање Мастер
менаџер, одбранивши тему мастер рада под називом „ Индустријски потенцијали Пчињског
округа“, оцена 10. Докторске студије на Факултету за менаџмент у Зајечару, Универзитет
„Џон Незбит“ Нови Београд, уписао 2015. године и успешно положио све испите предвиђене
наставним планом и програмом.
Од 2014. године. радио је у кабинету градоначелника града Врања на пословима:
пословног комуницирања, маркетинга, менаџера за одређене секторе, кроз кординисање и
праћење реализације за развој и унапређење животног стандарда грађана, побољшање
еколошке свести грађана и употребе природних ресурса кроз развој и унапређење стратегија.
2015. године. почиње своју академску каријеру, у свом родном граду, на Високој школи
примењених струковних студија, где се бира у звање асистента за ужу научну област –
Менаџмент и бизнис. Активно је учествовао у припреми документације за акредитацију
потпуно новог студијског програма Предузетнички менаџмент који се реализује на Високој
школи примењених струковних студија у Врању од 2016. године. Такође, учествовао је у
бројним комисијама и стручним тимовима које је Школа формирала за праћење квалитета
наставе. У свим анкетама о оцени професора и асистената од стране студената Школе, увек је
оцењиван најбољом просечном оценом на ниво Школе - 4,9. У задњем кварталу 2016. године
се у исто звање бира на Високој школи за пословну економију и предузетништво-ПЕП
Београд за ужу област Предузетништво, менаџмент и опште предмете, на истој школи ради и
као Менаџер. Такође, и у овој установи се истакао својим радом и залагањем, што потврђуje
јавана похвала од стране оснивача школе, када је проглашен за једног од 3 најуспешнија
менаџера одељења. Учествовао је у раду домаћих и међународних конференција, научних
скупова посвећених менаџменту, бизнису, економији, маркетингу. Има објављене радове у
домаћим и међународним научним часописима. Припремио је ауторизоване скрипте за
предмет Менаџмент ресурса, Менаџмент људских ресурса, Стратегијски менаџмент.
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Кандидат је објавио следеће радове:
- У националне и међународне часописе, међународне и домаће научне симпозијуме 1. Dragan Mihajlović, Miloš Nikolić, Biljana Ilić, Ljiljana Stošić Mihajlović, „ Značaj
energetskih resursa za održivi privredni razvoj i zaštiti šivotne sredine“, Ecologica, Vol.24, No
88. Decembar 2017, ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175. (M51).
2. Biljana Ilić, Miloš Nikolić, „ Ekološka ekonomija i održivi razvoj“, XIII Međunarodni
simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, (8th isnrm), ISBN: 978-86-7747-590-1,
Fakultet za menadžment, Zaječar – 19.maj-2018. (M33).
3. Miloš Nikolić, Biljana Ilić, „ Obnovljivi izvori energije i njihoa upotreba u Niškom regionu“,
Održiva energija i zaštita životne energije – III konferencija sa Međunarodnim učešćem, 21-23
mart, Zlatibor, 2018 god., ISBN: 978-86-80464-10-7, pp.123. (M33).
4. Dragan Momirović, Miloš Nikolić, Tatjana Arsić, „ Digitalna ekonomija“, Ekonomika,
3/2018., ISSN 0350- 137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), ( jul-septembar, 2018).
(M52).
5. Ljiljana Stošić Mihajlović, Miloš Nikolić, „Socijalno preduzetništvo podržano kreativnom
ekonomijom“, Ekonomika, ISSN 0350- 137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), Vol.63,
No.4, pp.75-88 ( decembar – 2017, Niš). (M52).
6. Dragan Mihajlović, Miloš Nikolić, Biljana Ilić, Ljiljana Stošić Mihajlović, „ Značaj
energetskih resursa za održivi privredni razvoj i zaštiti šivotne sredine“, Ecologica, Vol.24, No
88. Decembar 2017, ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175. (M51).
7. Tamara Vesić, Miloš Nikolić, „ Pranje novca i kreativno računovodstvo kao faktori privrednog
razvoja “, Institut Za Ekonomiku I Finansije, Časopis – Revizor, ISSN 1450-7005, pp, 79-91,
Br.79- oktobar - 2017 Beograd. (M51).
8. Miloš Nikolić, Tamara Vesić, „ Upravljanje znanjem, informacijama i organizacionim
promenama“, Trendovi U Poslovanju, ISSN 2334-816X, eISSN 2334-8356, novembar, 2017.
Kruševac. (M52).
9. Slavica Anđelić, Miloš Nikolić, Tamara Vesić, „ Strategic adjustment of the company“,
Ekonomika, ISSN 0350- 137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), ( jun - 2017). (M52).
10. Miloš Nikolić, Maja Cogoljević, „ Entrepreneurship processes – starting from an idea to total
control of business“, Šesta međunarodna konferencija – „ zapošljavanje, obrazovanje i
preduzetništvo“, održana u Beogradu 19 – 21. Oktobar 2017, ISBN 978-1-912009-83-1, pp,
11-28. (M33).
11. Tamara Vesić, Miloš Nikolić, Jovan Petronijević „ The fiskal character of the excise and its
influence on the consumption and social politics in the Republic Serbia “, International may
conference on strategic management – IMKSM, 2017, Bor-Srbija; ISBN 978-86-6305-059-4.
(M33).
12. Tamara Vesić, Miloš Nikolić „ Upravljanje kamatnim rizicima u bankarskom sistemu “, Third
international scientific conference knowledge based sustainable economic development –
ERAZ, 2017, Beograd-Srbija; ISBN 978-86-80194-07-3. (M33).
13. Miloš Nikolić, Darko Đurić „ Natural resources – potential pcinja districts and regulatory
information protection of natural reorces “, International may conference on strategic
management – IMKSM, 2016, Bor-Srbija; ISBN 978-86-6305-030-3. (M33).
14. Miloš Nikolić, Stefan Kostić, „ Analysis of financial-economic and the position of corporate
managerial company“, Global journal of research in business i management, USA Vol.3, No.2,
Novembar 11, 2015, ISSN:2454-3128, ipa faktor – 0.691, IBI FAKTOR:2.9, pp.200-206.
(M24).
15. Dragan Mihajlović, Miloš Nikolić, „Analiza finansijske ravnoteže kao osnove upravljanja
kompanijom, Ekonomika, ISSN 0350 – 137X, EISSN 2334-9190, UDK 338, 497,1, Vol 61,
januar-mart, 2015 Niš. (M52).
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16. Ljiljana Stošić Mihajlović, Miloš Nikolić, „ Financial control and oversight in financial
management of companies“, XIInternational may conference on strategic management –
IMKSM, 2015, Bor-Srbija; ISBN 978-86-6305-030-3, pp, 477-489. (M33).
17. Ljiljana Stošić Mihajlović, Miloš Nikolić, „ Complexity of international marketing research in
management “, XIInternational may conference on strategic management – IMKSM, 2015,
Bor-Srbija; ISBN 978-86-6305-030-3, pp, 467. (M33).
18. Miloš Nikolić, Ljiljana Stošić Mihajlović, „ Teamwork project“ 10TH International
multydisciplinary scientific conference eurobrand, Zrenjanin, 2015; ISBN 978-86-88065-32-0,
pp, 120. (M33).
19. Ljiljana Stošić Mihajlović, Miloš Nikolić, „ Complexity marketing research in management “,
XIInternational may conference on strategic management – IMKSM, 2015, Bor-Srbija; ISBN
978-86-6305-030-3, pp, 467-477. (M33).
20. Gordana Mrdak, Miloš Nikolić, Božidra Krstić, „ Politics of transition and development
strategy“, International congress motor vehicles i motors, univerzitet Kragujevac, Srbija, 2015;
ISBN 978-866335-010-6, pp 248-252. (M33).
21. Miloš Nikolić, „ Modern financial markets“, Knowledge international journal, scientific and
applicative papers v10/1; SKOPJE – MAKEDONIJA, AGIA TRAIADA-GREECE, 2015;
ISBN 1857-92, pp.314-322. (M33).
22. Miloš Nikolić, „ Benčmarketing i poslovna etika“, International may conference on strategic
management – IMKSM, 2014, Bor-Srbija; ISBN 978-86-6305-019-8, pp, 1015-1020. (M33).
23. Darko Đurić, Miloš Nikolić, „ Role and functions of management company “, Knowledge
international journal, student papers Vol.5; SKOPJE,2014; ISBN 978-608-65653-6-7., pp.4046. (M33).
24. Svetlana Trajković, Miloš Nikolić, Zoran Antić „ Liderstvo i menadžment znanja“, Knowledge
international journal scientific i applicative papers Vol.4; SKOPJE-MAKEDONIJA, ,2014;
ISBN 978-608-65653-8-1., pp.45-53. (M33).
25. Svetlana Trajković, Miloš Nikolić, Gordana Mrdak „ Managment changes and fashion“,
Knowledge international journal scientific i applicative PAPERS Vol.4; SKOPJEMAKEDONIJA, 2014; ISBN 978-608-65653-8-1., pp.159-164. (M33).
26. Miloš Nikolić, Zoran Antič, Svetlana Trajković„ The importance of communication in
organization and managment“, Knowledge international journal scientific i applicative papers
Vol.4; SKOPJE-MAKEDONIJA, 2014; ISBN 978-608-65653-8-1., pp.194-201. (M33).
27. Svetlana Trajković, Miloš Nikolić, Ljiljana Stošić Mihajlović„Human resource management“,
Knowledge international journal scientific i applicative papers Vol.4; SKOPJEMAKEDONIJA, 2014; ISBN 978-608-65653-8-1., pp.207-212. (M33).
28. Miloš Nikolić, Ljiljana Stošić Mihajlović, Damjan Stanojević, Slobodan Stefanović,
„Managment and functions of managment “, Knowledge international journal scientific i
applicative papers vol.4; skopje-makedonija, 2014; ISBN 978-608-65653-8-1., pp.216-221.
(M33).
Кандидат је и коаутор на уџбенику, „Истраживање маркетинга у савременој економији“,
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд-2018 - CIP - Каталогизација у
публикацији -Народна библиотека Србије, Београд, Tiraž:250 ISBN: 978-86-6069-148-6,
COBISS.SR-ID: 265049356.
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НАПОМЕНА: Радови под редним бројем – 1, 2, 3, 6, 13, приложени су уз дисертацију, а
Комисија констатује да се односе на предмет истраживања у докторској дисертацији.
Наслов докторске дисертације је „Стратегијско управљање природним ресурсима
Пчињског округа у циљу економског и еколошког развоја – студија случаја града
Врања“.
Обим дисертације је (222), страница.
Литература садржи (68) библиотечких јединица, књига, текстова у научним
часописима и зборницима, интернет извора.
Кандидат је објавио два рада у научним часописима (националног значаја категорије
М51), који се односе на предмет истраживања у докторској дисертацији.

2. Предмет и циљ докторске дисертације/уметничког пројекта
(Показати да је реч о оригиналној идеји, значајној за развој научне или уметничке области)
Истраживање међусобне повезаности привредног, друштвено-економског развоја са
стањем животне средине, посебно у савременим условима, јесте неопходно. Постизање
природне равнотеже, оптималних пословних учинака и услова животне средине, саставни је
део економске, политичке, легислативне, институционалне и културне реалности савременог
света. Стратегијско управљање обезбеђује да се уреди интегрални систем заштите животне
средине, којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној
средини уз уравнотежен однос привредног развоја и животне средине, у свету као и у
Републици Србији. При томе, стратегијско управљање природним вредностима остварује се
планирањем одрживог коришћења и очувања њиховог квалитета и разноврсности, у складу
са начелима одрживог развоја. Пчињски регион има стратешку друштвено-политичку
позицију у Републици Србији.
Предмет истраживања су релевантни фактори уравнотеженог економског и
еколошког развоја заснованог на природним, компаративним предностима Пчињског региона
са седиштем у Врању. Еколошке детерминанте привредне активности региона и града Врања
никако не смеју да се превиде, о њима се мора водити рачуна, на свим нивоима, како
локално, тако регионално и у оквиру читаве државне територије. Тренутни избор
инструмената регулација усаглашеног економског и еколошког развоја, очигледно да је
недовољан и субоптималан и мора да се унапреди преобликовањем постојећег
инструментаријума стратегијског управљања природним ресурсима града Врања и региона
коме припада. Главни позитивни ефекат економско-еколошких инструмената коришћења
природних ресурса и заштите животне средине, може се остварити децентрализацијом
одлучивања у примени неких од инструмената, а суштинска децентрализација локалних
самоуправа значи и увођење инструмената попут буџета намењеног искључиво за управљање
природним ресурсима, али и став да локална заједница / локална самоуправа треба да повећа
удео у располагању средствима прикупљеним од накнада за загађења, еколошких такси и
пореза.
Постављени циљеви истраживања докторске дисертације су вишеструки и сви су
доказани:
Остварен је основни циљ истраживања - дефинисање оквира за спровођење
целовитог истраживачког подухвата, унапређење модела стратегијског пословног
одлучивања и откривања законитости у подацима за потребе бројних анализа, пре свега
откривање асоцијативних правила и предвиђања, уз употребу резултата ради доношења
исправних управљачких пословних одлука. Акценат је на најприхватљивијем комбиновању
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пословних активности у циљу остваривања економског развоја.
Остварени су подциљеви докторске дисертације тако што је:
- указано на научни значај, актуелност и мултидисциплинарност теме докторске
дисертације, реализацијом дефинисаног плана и динамике истраживања;
- указано на компаративне предности региона;
- указано на значај међусобне усаглашености економског и еколошког развоја,
коришћењем нових и иновираних инструмената стратешког управљања развојем;
- утврђени су развојни приоритети на основу анализе и специфичности кључних
природних ресурса;
- анализиране су могућности за повећање стандарда становништва, процедура и праксе
у управљању природним ресурсима, у општем случају и конкретно у посматраном региону - истражене су и на основу тог истраживања указано је на могућност одрживог развоја
Пчињског округа.
- истражен је, дефинисан и препоручен модел економског и еколошког развоја округа,
са посебним освртом на случај града Врања (процес и фазе развоја, извори финансирања,
легислатива код коришћења природних ресурса у сврхе економског развоја).
Код реализације основног циља истраживања, посебно су указане и остварене две
основне групе циљева:
Научни циљеви истраживања у овој докторској дисертацији су: дескрипција,
класификација и типологизација стратегијског управљања природним ресурсима уз њихову
промоцију у светлу компаративних развојних предности посматраног простора; примена
ефикасног модела стратегијског управљања, који ће омогућити већу и квалитетнију сарадњу
локалне самоуправе, надлежних институција, медија и друштва као целине, усмерену на
брже развијање јавне свести на локалном нивоу и промоција потпунијег коришћења
расположивих природних ресурса са економског и еколошког аспекта.
Друштвени циљ ове докторске дисертације је стварање научне основе за доношење
оперативне стратегије у функцији бржег развоја уз промоцију постојећих, богатих али до
сада веома мало економски валоризованих и искоришћених потенцијала, богатство у биомаси у региону Јужне Србије, која ће омогућити стварање доброг локалног привредног
амбијента за даљи развој града Врања. То подразумева и суштинску промену у односу према
природним ресурсима али и према окружењу. При томе, промена мора бити опште
прихваћена, са позитивним друштвеним импликацијама, као једини и најбољи пут у
превазилажењу социјалних разлика у погледу благостања појединаца, породица, привредних
друштава и шире друштвене заједнице. Едукација становништва о неопходности
хармонизације економског и еколошког развоја региона и града Врања, при томе, има
значајну, чак одлучујућу важност.
Временско одређење докторске дисертације - истраживање обухвата период од 2009.
до 2017. године.
Просторно одређење докторске дисертације – обухвата регион Југоистичне Србије,
Пчињски округ са седиштем у Врању.
Дисциплинарно одређење докторске дисертације - предмет истраживања
дисертације припада научном пољу друштвено хуманистичких наука, ужој научно области
менаџмент, стратегијски менаџмент, као и научним дисциплинама стратешко управљање
природним ресурсима и економија.
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3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању
(Објаснити да ли су хипотезе научно потврђене или оборене)
На основу претходних теоријских сазнања формулисане су следеће хипотезе:
Општа (генерална) хипотеза гласи:
„Оптимално управљање природним ресурсима Пчињског округа обезбеђује економски
и еколошки развој, како округа у целини, тако и града Врања“.
У дефинисању основне хипотезе пошло се од следећих помоћних хипотеза:
Прва посебна хипотеза истраживања (X-1) гласи: „Већа еколошка свест
менаџмента у привредним организацијама града Врања доприноси да се природним
ресурсима управља на одрживи начин“.
Друга посебна хипотеза истраживања (X-2) гласи: „Што је већи економски
развој града Врања, то ће стопа запослености бити већа“.
Трећа посебна хипотеза истраживања (X-3) гласи: „Што је виша стопа
запослености то је и економска моћ већа;
Четврта посебна хипотеза истраживања (X-4) гласи: „ Што је економска моћ
већа, то ће и квалитет живота грађана Пчињског округа бити бољи“.

Истраживањем су потврђене следеће помоћне хипотезе:
Потврђена је хипотеза да развој еколошке свести запослених, посебно на
менаџерским позицијама у привредним организацијама града Врања доприноси одрживом
управљању расположивим природним богатством, односно локално доступним
природним ресурсима.
Потврђена је хипотеза да економски развој града Врања прати већа стопа
запослености.
Потврђена је хипотеза да већа стопа запослености доприноси економској моћи
појединаца, града и региона.
Потврђена је хипотеза да већа економска моћ директно утиче на бољи стандард и
квалитет живота грађана Врања и региона.
Потврђивањем претходних помоћних хипотеза оправдана је и општа хипотеза, на
основу чега су пројектовани могући модели оптималног упрваљања природним ресурсима
Пчињског округа који обезбеђују економски и еколошки развој у целини и града Врања.
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4. Кратак опис садржаја
Докторска дисертација садржи:
АПСТРАКТЕ на српском и енглеском језику са кључним речима.
УВОД у коме је скициран научни и друштвени значај и допринос истраживања стратегијског
управљања природним ресурсима Пчињског округа у циљу економског и еколошког развоја –
студија случаја града Врања
МЕТОДОЛОШКО ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИРИ ИСТРАЖИВАЊА где је извршена формулација
проблема истраживања, дефинисани циљеви, хипотезе, начини као и методе које ће се у
истраживању користити. Такође је указано на научну и друштвену оправданост истраживања.
ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЊА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА у
функцији теоријског одређења предмета истраживања. Промишљано је стање научне мисли у свету
и код нас стратегијском управљању природним ресурсима на еколошки и економски одржив начин
као темеља укупног друштвено-економског развоја Пчињског округа са седиштем у граду Врању.
ЕКОЛОШКА СВЕСТ КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА је
посебна целина и саставни део докторске дисертације где је доказано да је поштовање еколошких
стандарда уз уважавање неопходности развоја еколошке свести услов коришћења природних
ресурса у развојне и економске циљеве региона.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ПРИМЕНОМ ЕКОНОМСКИХ И ЕКОЛОШКИХ
ПОКАЗАТЕЉА РАЗВОЈА - СТУДИЈУ СЛУЧАЈА ГРАДА ВРАЊА обрађује локални акциони
план развоја града Врања и развој појединих привредних области заснован на компаративним
предностима и богатству простора.
ИСТРАЖИВАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА И ГРАДА ВРАЊА као
један од два централна дела дисертације. У њему је прво утврђен процес доношења стратегијских
одлука и у потпуности операционализован методолошки поступак одређен предметом
истраживања.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ПРИМЕНОМ ЕКОНОМСКИХ И ЕКОЛОШКИХ
ПОКАЗАТЕЉА РАЗВОЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА ГРАДА ВРАЊА сублимира резултате
емпиријских истраживања приказани су нумерички, табеларно, графички и дескриптивно, а затим
је интерпретацијом, проблематизовањем и тумачењем извршена њихова критичка анализа као
основ за пројектовање модела стратегијског управљања природним ресурсима Пчињског округа са
студијом случаја на примеру града Врања.
ЗАКЉУЧНА ИСТРАЖИВАЊА резимирају резултате истраживања одговорима на питања у којој
мери су потврђене постављене хипотезе и констатацијом да су остварени циљ и задаци
истражаивања.
Дисертација такође садржи ЛИТЕРАТУРУ, као и ПРИЛОГЕ тј. садржај питања у
коришћеним упитницима.
На основу претходног кратког описа садржаја докторске дисертације могуће је закључити да
су у њеном садржајном структурирању примењене теоријско-методолошки алгоритам у
истраживању, изражен скраћеницом IMRAD (Introtluction - Увод, Method - Meтод, Results Резултати and/и Discusion - Дискусија).
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5. Остварени резултати и научни допринос
(Конкретно навести допринос научној, стручној или уметничкој области)
Резултати докторске дисертације су следећи:
Објашњен је значај мултидисциплинарности теме истраживања, указивањем да
стратегијско управљање природним ресурсима има своју економску и еколошку конотацију
на одрживи развој, од појединца до националне заједнице.
Креиран је и имплементиран нови модел унапређења стратегијског управљања у
реалном окружењу, те су с тога и резултати истраживања веродостојни и применљиви у
датим условима. Идеја је да модел који је предложен у докторској дисертацији, доприноси
унапређењу области савременог управљања. С тим у вези, указује се на изузетан значај
метода и техника пословне интелигенције за подршку стратегијском менаџменту у креирању
најприхватљивијег решења симбиозе економског и еколошког развоја, при чему је акценат на
максимизацији профита али не на рачун и противно принципима одрживог развоја, већ
обрнуто, у складу са опште прихваћеном идејом да економски и еколошки развој морају да
теку упоредо.
Допринос овог научног истраживања јесте указивање на неопходност стратегијског
управљања природним ресурсима, како би се задовољили економски критеријуми, али и да
се подигао степен еколошке свести у погледу заштите и очувања природних ресурса на овом
подручју. У овом раду је доказано да стратегијско управљање природним ресурсима јесте
неопходност на одређеном простору како би се задовољиле потребе локалног становништва
у смислу пораста броја запослених, тако да, поред природних енергетских и минералних
ресурса, посебан ресурс који је такође обрађен јесу и људски ресурси, јер од квалитета овог
специфичног ресурса зависи ефикасно и ефективно пословање.
Дакле, стратегијским управљањем природним ресурсима могуће је повећати ниво
запослености у округу и граду Врању, као и животни стандард становништва. Посебан
допринос се огледа и у томе што се стратегијским управљањем природним ресурсима
развијају све привредне гране, почев од енергетике, пољопривреде, рударства и занатства, па
све до саобраћаја, трговине и туризма. С обзиром на резултате истраживања могу се
очекивати и адекватна решења, односно пројекти за развој Пчињског округа и града Врања.
У том смислу, испитивањем природних ресурса конкретног простора и њиховим
стављањем у економско-еколошки концепт, може се подржати развојни и одрживи
потенцијал
простора, и то у смислу успостављања одрживе конкуренстске предности,
засноване на богатству и разноврсности природних ресурса.

Верзија: 2

Ознака: С.2.07-6

Страна 8 од 3

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
Булевар маршала Толбухина 8, 11000 Београд
Извештај комисије о оцени докторске дисертације

6. Закључак
(Навести да је докторска дисертација/уметнички пројекат урађена у свему према одобреној
пријави, да је оригинално и самостално научно или уметничко дело и да су се стекли услови за
његову јавну одбрану)
-Анализирајући усвојену Пријаву докторске дисертације, Извештај Комисије о подобности
кандидата и теме докторске дисертације, као и садржај докторске дисертације „Стратегијско
управљање природним ресурсима Пчињског округа у циљу економског и еколошког развоја
– студија случаја града Врања“ Комисија констатује да је дисертација урађена у свему према
одобреној Пријави.
-Полазећи од анализе и оцена изнетих у овом извештају Комисија констатује да докторска
дисертација „Стратегијско управљање природним ресурсима Пчињског округа у циљу
економског и еколошког развоја – студија случаја града Врања“ представља самостално и
оригинално научно дело.
-Имајући у виду претходне констатације, Комисија једногласно закључује да су се стекли
суштински и формални услови за јавну одбрану докторске дисертације мастера Милоша
Николића „Стратегијско управљање природним ресурсима Пчињског округа у циљу економског
и еколошког развоја – студија случаја града Врања“.

Место и датум:

Чланови Комисије за оцену докторске дисертације:

_______________
_______________________________________
др Драган Михајловић, редовни професор,
Факултет за менаџмент, Зајечар
__________________________________________
др Драган Момировић, редовни професор,
Пословни и правни Факултет, Универзитет Унион
„ Никола Тесла“, Београд
__________________________________________
др Срђан Жикић, ванредни професор,
Факултет за менаџмент, Зајечар
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