
HACTAl3H0-ИАУЧНОМ  13ETiY 
ЕКОНОМСКОГ  ФАIСУЛТЕТА  УНИI3ЕРЗИТЕТА  У  КРАГУЈЕ I3ЦУ  

Предмет: Пзвегиnгпј  Колигсије  о  oqeuu Локгипрскв  дисерттЦије  

Одлуком  Наставно-научног  I3e1ia Gкономског  факултета  Униперзитета  у  Крагујевцу , 

број  2425/Х1-]) од  28.09.2016.годпиr имеггованн  смо  за  чланове  lСомисије  за  писаи>с  
Извештаја  о  оцени  докторске  цпсертације  под  насловом  ,fccypene атраг.шгје  као  
мултиплтсативтг  фагrгор  p:nпqja здравствсиог  туризма  Ср6ггје", кандидата  мр  Nггде  
Милибевиб, под  мепторством  проф. др  Светиелава  Милешсовиhа, редовног  профсеора  
Економског  факултета  Универзп  гета  у  Крагујевцу . 

На  основу  увида  и  свеобухва iпr ннализе  урађене  и  иредатr докгора<е  uиrrј ,i.н iпju. 
Комисија  за  писање  Извеипаја  и  ииеш+ докторске  дисертаиије  и  за  wену  јавну  о;п  р.иiУ  
лодноси  Наставно -научиом  Bchy Економског  факултета  Универзитета  у  Крагуlгнгр  
следеliи  

ИЗ l3 ГШТАЈ  

1. 17ОДАЦИ  О  1САНДИДА '1'У  

1. 1. Oc і  і  O BH ІІ  биограсјгсгси  иицаци  

Мр  Рада  Милиtiевић  рођена  је  22.03.1961. године  у  LI]абачкој  Каменици, општипа  
Коцељева, где  је  завршwла  осповну  школу  „Мића  Станојлови ti", као  носилац  дипломе  
„Вук  Карацић". Даље  школовање  наставила  је  у  ваљевској  Гимназији, на  приро>rtнo 
математичком  смеру, гдеје  ма•ryриршга  са  одличним  успехом. 

По  завршетку  Гимназије, уписала  _јс  13ишу  економску  школу  у  Београду  и  дипломир<vra 
1983. године  са  просеком  7,93. Гbдине  2002. уписала  је  тpetiy годину  Економског  ~ 
факултета  Универзитета  у  Крагујевцу, на  смеру  „Привредни  раавој", гце  је  ципломиреиiа  
са  просечном  оценом  6,90 у  деиембру  2004. године. Дипломски  рац  из  предмета  
Економика  природних  и  привредних  ресурса, на  тему  Трогикови  и  коригти  у  
вплоризпцији  енерzеигскги  ресррс(і  одбранилаје  са  оценом  10. 

Исте  године  уписала  је  последипломске  студије  - смер  "Георгји  и  nодиrпика  nривредног  
ризаоја. Све  испите  предвиђене  Наставним  планом  и  програмом  полоисила  је  са  
просечном  оиеном  9,12. Магистарску  тезу  под  насловом  Природпе  и  пнтрпногене  
вредиости  Мпчвпнскоz округп  у  функцијгг  рпзвојп  nrуризмгг  одбранила  је  у  децембру  
2009. године. 

Одлуком  Наставно-научног  вetia Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевцу  број  
2325NI-4-2) од  26.09.2012. године  мр  Ради  Милиtгевић  је  одобрена  израда  докторске  
дисертације  под  насловом  Лесургне  пnгрпкцгуе  кпп  лаулнгиилигсптивгги  фтсnгор  рпзвојп  
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здравственоz туризмп  Србије, под  менторством  проф.др  Светислава  Миленкови llи, рец. 

проф. Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевиу, у  екладу  са  датом  сагласпии.iВу  

Стручног  Beha за  друштвено -хуманистичке  науке  Универзитета  у  Крагујевцу , 6pv j 31 8/5 

од  13.06.2012. године. 

Мр  Рада  Милићевиfi билаје  запослена  у  Републичком  заводу  за  sдравствеио  осигурањс, 

Филијanи  за  Мачвански  округ, као  Шеф  испоставе  у  Коцељеви . У  периоду  од  деиембра  

2007. године  до  марта  2011. године  обављала  је  функцију  Помоhника  директора  у  

Републичком  заводу  за  здравствено  осигурање, Филијала  за  Мачвански  икруг  са  

седиштем  у  Шалцу, а  од  марта  201 I. годиие  је  имеиована  за  Директора  у  Републичком  

заводу  за  здравствеио  осигурање, Филијanа  за  Мачвански  округ  са  седиштем  у  Wuntty. 

У  свом  раду  користи  оперативне  системе  Windows (ХР, Dark Edition, ХР  7, Vista), 

Microsoft Office (2003, 2007, 2010), рпчунарски  програм  Adobe Acrobat. Говори  

енглески  и  руски  језик. 

Паралелно  са  својим  пословним  активностима, наставља  усавршавање  кроз  гtисање  и  

објављивање  стручних  радова, као  и  учешhем  на  научним  скуповима, како  националним . 

тако  и  меllYнародним . 

1.2. 	Научјw-истраsкнвачки  рлд  

Мр  Рада  Милиhевиh је  мапiстар  економских  наука. Основне  оо"лаrпз  научног  

истраживаwи  су: туризам  и  привредни  развој. Резултате  својих  истраживања  
публиковапа  је  у  домаhим  и  иностраним  научним  и  стручним  часотиснма . кгiо  и  кроз  
активно  учешliе  на  Конференцијама  у  земљи  и  иностранству . О  научнп  исгрва<пнпчком  
раду  кадидата  говоре  њеша  ауторсiоз  и  коауторски  радови: 

А) Рад  у  часотгсу  меl7Yнародног  зиачаја  верпфшсоваиог  посебиом  одлукои  (М24) 

Милиhешаlз, Р. (2011), Здраветвени  туризам  мачванеког  округа, ИнсЭРстрнја , ир.i/2011. 

стр. 193-207. UDK-338.48:615.838(497.11), YU 1SSN 0350-0373, CIP 338.45, COBISS.SR- 
ID 238359 

Б) Саопштења  са  међуиародиог  иаучиог  скупа  штампано  у  целиии  (М33) 

Миленкови h, С. Милиtiевиti, Р. Протиб , М. (2010), G1oba1 tourism as the result of the 
economic science and practice effect, The challenges of есопотгг  scienee andpractkc гп  ieh 
2/ sl сеппгrу, Paculty of Economisc, University of Nis, стр. 193-207, COBISS.SR-[П  
181597964,ISBN 978-86-6139-019-7. 

В) Рад  у  научпом  часопису  (М53) 

Максимови ti Н., МилиSевиh, Р.(2015), Правна  заштита  потрошача  са  освргом  на  права  
корисника  хотелских  услуга. ХиТ  Менаимент,3(1):98-107, UDK:366.542:[338.488.2:640.4. 

ISSN 2334-8267, COBISS.SR-1D 198887948 

Г) Саопштења  са  дома6ег  иаучпог  скупа  штампано  у  целиии  (Мб3) 

Милеш<овиti, С. Милиlзевиti, Р. (2011), Глобални  процеси  и  регионални  развој  туризма  у  
Србији, Региоиални  развој  и  дел+ографски  токови  земаља .југоисточпе  Европе, стр. 1 71 - 

183, Економски  факултет  Универзитета  у  Нишу, UDK 338.48:332.1(497.1 I), COBISS.SR- 
ID 184361996,ISBN 978-86-6139-026-5 

Д) Магwстарска  теза  (М72) 
Милиhевиh, Р. (2009), Природне  и  антропогене  вредности  мачвансхоz округа  у  функцији  
рпзаоја  туриз.иа, магистарска  теза, Економски  факултет  Универзитета  у  Крагујевцу, 
203.стр. 
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2. ПРИКА3 СТРУКТУРЕ  И  САДРЖАЈ  ДОIСТОРСIСG ДИССРТАЦИЈЕ  

2.1. 	Осиовни  цоиаци  о  доtiпормсој  дисертацији  

Докторска  дисертација  мр  Раде  Милиhеви ti, под  насловом  „Ресургие  arnpar.цufc• као  
мултиплшигтивгиг  %пг,пwр  ратвпјп  тдравгnгвиног  туризлаа  Србије  , написана  .јс  на  

XV1II + 346 страна  гroмпјутсрски  обра tlеног  текста, формата  А4, стаидардног  прореди  и  

величине  слова. Након  апстракта  на  српском  и  енглеском  језику, дисертаиија  обухвата: 

Увод  (7 стр.), четири  логички  повезана  дела: 1 део: Ресуреив  атракццје  као  uruoac+ 

здравственог  туризласг  (97 стр.), 11 део: Концетцгје•г.е  пос•тавке  .гп.iпгип+ппсатири  у  

развоју  здравствеаог  myprri.iur (85 стр.), 1П  део: Здрспи•лшс•игг  пryрігзи.v ) присf)е0пилг  

развоју  Србије  (80 стр.) и  1V neo: ГзЛцtге  гпеидецције  г,/пгпсдv сг  ресцрспог  

лаулnnгппикптора  здравственог  rnvpa~vcr ГрFi ије  (57 стр.). Зпгс:г>i чик  (5 стр.) и  
Лumeprrnrypy (14 стр.). 

У  циљу  боље  прегледности , лакше  упоредивости  лрезентоваиих  података  и  аrгализе  
ставода  и  добијених  резултата  током  истраживања. у  рацу  су  приказане  21 шема, 25 

графикона , 126 табеле, ] слика  и  3 карте. Приликом  израде  дисертације  коришltеио  је  
282 библиоrрафске  јсдинице, релевантних  научних  и  стручннх  извора  домаhих  и  
страних  аутора. 

2.2. Проблемска  облаrг, предлзет, цпљеви, хппо•гезс  и  истраисиззачка  
методологија  

Сходно  опредељеној  научној  области  и  наслову  докторске  дггсертације, предлгет  
истраживања  у  докторској  дисертацији  је  утврђивање  економеког  значаја  потенцијanа  
ресурсних  атракција  као  мултипликативног  фазстора  развоја  здравственог  туризма  
Србије. Истичуђи  такву  везу  ресурсних  атракција  и  мултипликатора, кандидат  је  
применио  мултидисциплинарно  иетра)кивање, како  би  предмет  докторске  дисетације  
био  усаглашен  са  савременим  захтевима  науке  и  здравствено-туристичке  праксе. Из  
лретходног  следи, да  лредмет  истраживања  обухвата  и  утицај  здравственог  туризма  на  
друштвено-економске  промене  у  Србији, које  су  у  сагласности  са  стратегијама  
привредног, регионалног  и  туристичког  развоја  Србије. 

С  обзиром  на  дефинисани  предмет  истраживања, основrиг  цгиv докторске  дисертације  је  
да  успостави  најконкурентније  и  најпродуктивније  економске  одвосе  измеlју  
расположивог  потенцијала  ресурсних  атракција  и  евих  оних  делова  здравственог  
туризма  Србије  кqји  су  резултат  мултипликативног  дејетва  тих  ресурса. Полазећи  од  
овако  дефинисаног  примарног  циља  истраживања, кандидат  је  утврдио  три  специфична  
циља  докторске  дисертације . Лрви  специq5иwги  циљ  у  докторској  дисертацији  се  односи  
на  кластеризацију  потенцијала  ресурсних  атракција  као  мултипликативног  фагстора  
развоја  здравственог  туризма  Србије. Други  с•пецис%iични  ZjUJb ггс•трижuaшt,n се  оцноси  на  
истраживање  односа  конзервације  и  валоризације  познатих  и  потениијалних  атракција  
здравственог  туризма  Србије. Tpahu спвцифични  цггљ  обухвата  проналажење  
конкурентске  предности  у  односу  на  достигнути  ниво  развоја  мултипликативног  дејства  
потенцијала  ресурсних  атракиија  у  здравственом  туризму  Србије. 

Сходно  утврђеном  предмету  и  циљевима  истраживања, у  дисертацији  је  постављена  
основна  иаучип  хипотеза: Ако  се  у  свету  и  код  нас  сматра  да  су  ресурсне  атракције  
основа  за  развој  здравственог  туризма, онда  би  требало  да  мултипликатор, који  полази  
од  тих  атракција, буде  координатор  економегсих  перформанси  између  раеполонсивог  
потенцијала  ресурсних  атракција  и  могуfiег  развоја  здравственог  туризма  у  Србији . У  
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одређеним  леловима  радд  за  објаилг)ење  пqједшгих  лруштвених  процеса  кориwllсне  су  и  

полгоГиге  хинотизе. Основни  циљ  постдвwди.и  помоhних  хипотеза  је  у  nотреби  њиховог  

потврђиваwа, чиме  се  на  индиректдн  начин  и  потврђује  основгга, генера.чно  постивљенп  

хипотеза  истравл+ваwа. Те  помоfiне  хнпотезе  су: 

потенцијал  ресурсних  атракција  у  Србији  треба  да  омогући  да  неелдеттшд  
туристичка  тражwа  здравственог  туризма  пређе  у  елдстичну  што  до  сада  није  постигну ro 

ни  у  свету  ни  код  ндс; 
посматрагге  атракције  као  мvrггги 7лзи<дтивпи  фактор  морају  да  производ  

здравственог  туризма  Србије  прсвr;г  +гз  статичгroг  у  стално  флексибилан, 

прилагођавајући  га  на  тај  начин  сталигој  промени  пресјзереиција  сегментираних  група  
потрошача, што  до  сада  није  учињено ; 

ако  постоји  висок  степен  корелације  између  туризма  и  других  привредних  грана. 
попут  пољопривреде , cao6patiaja, граlјевинарства  и  цр., ондд  би  зцравствени  туризам  

могао  да  има  мултипликативну  функцију , кроз  директне  и  индиректие  уrицдје, у  
економезroм  развоју  Србије, и  

ако  се  ускладе  капацитети  здравегвено  туристичке  понуде  Србије  са  савременим  

трендовима  кретања  међународне  туристичке  тражње, онда  би  ресурсие  атракције  

требапе  да  постану  и  мултиплг +кативии  сјгактор  у  међународном  укл,уиивању  
здравственог  туризма  Србије  као  лрепознатљивог  облика . 

Сходно  постављеном  предмету  и  циљу  исграживања , као  и  основним  научшим  
хипотезама , кандидат  је  у  докторској  дисертацији  користио  мегподоло:ију  
нстрnживпп,а  примерену  друштвеним  наукама . 

Квanитативна  методологија  је  превасходно  кориги liела  за  проучавање  дефииисаинх  
појмова  и  за  дескриптивну  анализу  пп  ocпuirv кqјс' се  боље  ехватила  суштина  кошса iгга  
здравственог  туризма  и  његова  зивисиос'г  и;г  р~сурсних  атракција. На  бази  дост\пие  

стране  и  домaliе  литературе , .иетиди.и  ини:гигі  и  сгттезе, раsматрани  су  односи, како  иа  
глобanном, тако  и  на  нивоу  Србије , изношен >ем  опшrих  ставова  и  извођењем  оцређсиих  
закључака  који  из  њих  проистичу . Такође, у  раду  је  примењен  и  метод  vпдзхгіије  и  
дедукгјнје , који  је  помогао  да  се, на  основу  размаграња  појединачних  случајева , дође  до  
дефинисања  генералних  закључака  који  су  значдјшз  за  разумевање  размаграних  оцноса . 

Кориш fiењем  hолтаративнпг  л+стодсг, у  раду  су  приказана  искуства  у  развоју  
здравственог  туризма  у  туристички  најразвијенијим  земљама  и  дестинацијама  које  су  
аајбоље  развиле  здравствени  туризам  на  основу  располох<ивих  ресурсних  атракција. 
Такође, путем  овог  метода  у  раду  је  представљена  могуhност  развоја  здравственог  
туризма  у  различитим  областима  Србије . У  докторској  дисертацији , ради  лотпуније  
квалитативне  анализе  и  оцене, користио  се  и  .wстод  геиералиsације . 

Кориш tiење  квпнтнтативне  лгептдолоzнје  имало  је  за  циљ  да  практично  докаже  
претходно  теоријски  анализирано  мултиплш<агивно  дејство  потенциј anа  ресурсних  
атракција  као  фактора  развоја  здравственог  туризма  Србије. Подаци  неопходни  за  
математичко-статистичку  анализу, која  је  коришУiена, прикупљени  су  дирегrгно  и  
индиректно . Индиректно , неолходни  подаци  су  прикупљени  из  релевантних  домаћих  и  
страних  публикација  најважнијих  економских,здравствених, ресурсних  и  туристичких  
институција  и  организација. Секундарни  подаци  из  ових  публикаиија  су  допуњени  
законским  прописима, регулативом  и  станддрдима  развоја  здравственог  туризма  и  
класификације  ресурсних  атракција. Директни, тј. примарни  подаци  су  прикупљени  
дистрибуирањем  упитника  методом  анкетирања. Упитникје  био  прослеђен  релеваrггним  
организацијама  здравственог  туризма  Србије . 

На  тај  начин  је, у  методолошком  смислу, остварена  веза  између  предиета, хипотеза  и  
циљева  истра?кивања. 



2.3. Садржај  докторске  днссртацијн  

Сагласно  опредељеиом  предмету  и  циљевима  истраживања, постивљеним  научиим  
хипотезама, утврfјен  је  следеtlи  садр}кај  доктореке  дисертацг+,је: 

УВОД  

ДЕО  1: РЕСУРСНЕ  АТРАКЦИЈЕ  КАО  ОСНОВА  ЗДРАВСТI3GНОГ  ТУРИЗ  МА  

Теоријски  обухват  ресурстіх  атракција  као  оенове  здравствеиог  •ryриsма  у  
свету  и  код  нас  
1.1. Разматрања  ресурсних  атракција  као  основе  развоја  здравственог  туризма  
1.2. Компаративна  анализа  теоријских  разматрања  посматране  атракцијске  оси  ове  
здравственог  туризма  
1.3. Ресурсне  атракције  здравственог  туризма  на  rлобалном  нивоу  
1.4. Ресурсне  атракције  здравственог  туризма  на  простору  бивше  СФР.1. 

Клиспфикација  и  економека  вилоризација  ресурсиих  атракцпја  као  оспове  
здравственог  туризма  
2.1. Идентификација , иiівентаризација  и  оцена  ресурсних  агракција  здравственог  
туризма  Србије  
2.2. Опипљиве  и  неопипљиве  здравствено -туристичке  ресурсне  атракције  Србије  
2.3. Материјапне  ресурсне  атракције  у  здравственом  туризму  Србије  

Ириродне  ресурсне  итракцпје  као  осіwва  развоја  здривственог  туризма  Србијс  
3.1. Базне  природне  ресуренс  атракције  као  основа  развоја  здравrгвеног  туризма  
3.2. Природни  услови  као  допунски  елементи  
3.3. Комплексне  природне  ресурсне  атракције  као  основа  развоја  здравственог  
туризма  
3.4. Еколошка  одрживост  природних  ресурсних  атракција  у  здравственом  туризму  
Србије  

Аптропогене  ресурсне  атракшіје  као  омјова  развоја  здравствевог  туризма  
Србије  
4.1. Тренутио  стање  антропогених  ресурсних  атракција  у  нлјзиачајнијим  
дестинацијама  здравственог  туризма  Србије  
4.2. Економско  позиционираwе  антропогених  ресурсних  атракција  у  здравственом  
туризму  Србије  

ДЕО  II: КОНЦЕПЦИЈСКЕ  ПОСТАВКЕ  МУЛТИПЛИIСАТОРА  У  РАЗВОЈУ  
ЗДРАВСТВЕНОГ  ТУРИЗМА  

Теоријско-апликативиааиадизаздравственогтуризма  
. L Здравствени  туризам-феномен  светеких  размера  

1.2. Здравствени  туризам  у  умем  и  ширем  смислу  

IСоицепцијаздравствено -турwстЕмког  мултипликатора  
2.1. Појам  и  развојни  пут  анanизе  туристичког  мултипликатора  
2.2. Мултипликатор  као  фактор  развоја  здравственог  туризма  у  развијеним  земљама  
света  
2.3. Мултипликатор  као  фактор  развоја  здравственог  туризма  у  неразвијеним  
земљама  света  
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2.4. Мултипликатор  као  фактор  развоја  злринс  i вrпиi гуризма  у  rранзициои iiм  

земљама  света  

3. Дииамичко  гwсмазришс  мултіІпликчrгивпог  фиiггора  развоја  здравсгвміог  

туризма  у  Србији  
3.1. Улога  ресурсних  атракција  у  цефтнисању  ацраветвени -туристичког  

мултипликатора  
3.2. Јhудски  ресурси  као  мултипликатор  развоја  здравствсног  туризма  

3.3. Материјално  финансијски  ресурси  и  њихопа  мулrиiіликативна  функција  у  

здравственом  туризму  
3.4. Мултипликативии  фактор  здравственог  туризма  у  nростору  
3.5. Мултипликатор  ресурса  туристичке  понуде  здравственог  туризма  Србије  

3.6. Мултилликатор  ресурса  туристичке  тражње  здравственог  туризма  Србије  

3.7. Здравствени  туризам  као  мултипликатар  привредиог  развоја  

ДЕО  111: ЗДРАВСТВЕНИ  ТУРИ '3АМ  У  ПРИВРGДНОМ  РА3ВОЈУ  СРБИЈЕ  

Стате  и  могуfiиости  здравственог  туризма  у  Србијп  и  п,егове  апликације  на  

буду fiи  разпој  
1.1. Компаративни  прегледи  ресурсних  стања  здравственог  туризма  Србије  

1.2. Релевантни  трендови  на  страни  тражwе  у  здравственом  туризму  
1.3. Релевантни  трендови  па  страни  понуде  у  здравственом  туризму  
1.4. Недовољно  коришliеwе  расположивих  ресурсних  атракција  у  Србији  

Новц  облишІ  екоиомскс  оцеие  здравствеиог  гурігзма  Србије  
2.1. Квалитет  као  неолходност  развоја  здравственог  туризма  
2.2. Развој  здравственог  туризма  кроз  туристичке  кластере  
2.3. Развој  здраветвеног  туризма  заснован  на  дуализму  здравствене  и .туристичпсе  
функције  
2.4. Развој  здравственог  туризма  заснован  на  начелима  одрживог  развоја  

З. Одрживо  киришбси>е  ресурсиих  аiракшија  у  здравственом  туризму  Србије  
3.1. Основе  развоја  одрживог  здравственог  туризма  Србије  
3.2. 1Сомплексно  укључивање  расположивих  ресурсних  атракција  у  одрживи  
здравствени  туризам  Србије  
3.3. Економски  изазови  одрживог  коришtзења  ресурсних  атракција  у  здравственом  
туризму  Србије  

4. Конкуреитиост  здравственог  туризма  Србије  
4.1. Основне  димензије  конiryрентности  здравственог  туризма  Србије  
4.2. Традиционални  и  софистииирани  концептздравствено -туристичког  производа  
Србије  
4.3. Индекси  конкурентности  као  показатељи  будуће  политике  развоја  здравственог  
туризма  Србије  

ДЕО  1V: БУДУТiЕ  ТЕНДЕIIЦИЈG 1CPETA1bA РЕСУРСНОГ  МУЛТИПЛИКАТОРА  
ЗДРАВСТВЕНОГ  ТУРИЗМА  СРБИЈЕ  

1. 	Утицај  вишеструког  мултипликативног  дејства  иа  корпшhење  ресурсних  
атракција  у  здравственом  туризму  Србије  
1.1. директнв  мултипликативни  утицаји  ресурсних  атракција  на  здравствени  
туризам  Србије  
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1.2. Индиректни  мултипликативши  у'гииаји  ресурсних  атракција  на  здравствеііи  

туризам  Србије  
1.3. Регионална  етратегија , туристичка  клагтеризаш ºја  и  прерасподела  регурсиих  

мултипликативних  функција  здравственог  гургсзма  Србије  
1.4. Стратегија  туристичког  развоја  Србије, могу liност  партнареких  оциоса  ме1)у  

регионима  и  локалним  самоуправама  у  интегралном  дејству  pecyperwr 

мултипликатора  на  здравствени  турчгзам  Срб i-гје  

2. Дејство  економске  политикс  иа  крrгатг  ргсургпог  мултnпликитора  

здравствеиог  туризма  Србије  
2.1. Основни  елементи  економске  полигике  и  кретање  ресурсног  мултиплнкатора  

2.2. Инструмеити  економске  полwтике  и  ресурсни  мултипликатор  здравственог  

туризма  Србије  
2.3. Утицај  регулаторних  мера  на  кретање  ресурсног  мултиппикатора  здравственог  

туризма  Србије  
2.4. Позитивни  и  негативни  ефекти  дејства  економско-туристичке  ползггике  Србије  - 

ЗАКЛБУЧАК  

ЛИТЕРАТУРА  

У  првом  делу  докторске  дисертације  Ресурене  атрикције  као  исиова  здриесnигениr 

туризма  најпре  су  изложена  основна  теоријска  разматрања  везана  за  проблематику  

ресурсиих  атракција  као  основе  развоја  здравствеnог  туризма. Почетна  теоријека  

разматраwа  ових  атракција  су  везана  за  период  првих  туристичких  кретања, која  су  за  

циљ  имала  задовољење  здравствених  потреба. Након  дефинисаwа  ресурсних  атракција  

као  основе  развоја  здравственог  туризма  Србије, кандидатје  у  првом  делу  докторске  

дисертације  извршио  гиасификацију  атракција  иа  природне  и  антропогене , и  дета.њно  ux 

анадизирао . Поред  водних  ресурсних  атракш  ја, као  најважнијих  природних  атракшзја, у  
овом  делу  рада  се  анализирају  и  остanе  природне  ресурсне  атракције, anи  и  природrш  

услови. који  помажу  бољој  економској  вanоризацији  основних, тј . базних  природних  
ресурсних  атракција . Кандидат  је  докаsао  да  Србија  располаже  значајним  потенцијалом  
природних  ресурсних  атракција . Поред  природних , за  развој  здравственог  туризма, 

неопходно  је  постојање  и  одговарају Fчих  антропогених  ресурсних  атракција, што  је  јасно  

истакнуто  у  последњем  поглављу  првог  дела. Тренутно  стање  потенцијала  ових  

атракција  није  на  задовољавају fiем  нивоу, па  је, како  кандидат  закључryје, потребно  

њихово  ново  економско  позиционирагве . Посебно  је  испитана  могућност  атрактивних  и  

атрактивно-потенцијалних  антропогених  ресурса  здравственог  туризма, кој  и  би  требало  

да  постану  долуна  природним  ресурсним  атракцијама  и  да  заједно  са  њима  лостану  

основа  развоја  здравственог  туризма  Србије  у  наредном  периоду. 

Други  део  докторске  дисертације  Концепцијсгсе  nocnraati•е  .аау.птипликатора  у  puscsojy 

здравственог  туризма  полази  од  основне  дефиниције  здравственог  туризма, где  се  он  

посматра  као  феномен  ширих  размера, али  истовремено  и  привредна  делатност  која  

остварује  изнадпросечне  стопе  раста  у  последwе  две  деценије. Кандидат  прихвата  став  

да  је  „здравље  заправо  један  од  најстаријих, трајних  и  најјачих  мотива  туристичког  

путовања, те  да  туризам  у  свим  својим  облицима  више-мање  увек  врши  и  здравствену  
функцију", што  доводи  до  закључка  о  најужој  повезаности  здравља  и  туризма. Развојна  
концепција  здравствено-туристичке  мултипликативне  функције , мора  да  има  полазиште  

у  избору  нових  садржаја  и  у  лодизању  квanитета  понуде . Такође, прихватајуhи  

савремене  концепције  здравственог  туризма, у  овом  делу  рада  се  истиче  став  да  је  
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потребно  уважавати  потребе  и  хсеље  туриста, запослеиич  и  домдltсг  сгановништвд , a при  

том  уградити  и  поштова•ги  ндчела  очувања  ресурсних  дтрдкиија  за  будуће  генердцијс . У  

даљем  излагању  кандидат  истиче  просторни  мултипликатор, који  валоризује  ресурснс  
атракције  у  неразвијеним  и  тзв. граничпим  полручјима  Грбије, затим  н  егову  

коегзистенцијалну  просторну  функиију, тј . комnлементарио  де,јство  здравrгвепог  

туризма  и  свих  других  делатности  у  туристичким  дестинацијамп  Србије . На  осwову  rora. 

кандидат  даје  препоруке  за  конверзиону  просторну  фунгпtију  мултипликагора, јер  

велики  број  ресурсних  атрактивности , које  су  биле  коришhене  у  другим  делsтностимд, 

лако  могу  да  се  преведу  у  здравствено-туристичку  делатност. У  овом  делу  рада  Адтје  
осврт  на  кретање  мулгипликдтора  у  развијеним , неразвијеним  и  транзиционим  земљдма , 

да  би  се  боље  схватила  суштина  мултипликатора  ресурсних  атрдкција  и  његовог  утицаја  

на  развој  здравственог  туризма  Србије, кандидат  истиче  неопходност  динамичгroг  
аспекта  посматрања  његовог  кретања. Једна  од  главних  препорука  развојпих  стратегијв  
Србијејесте  и  формираwе  кластера  и  инкубатор  центара  у  туризму. У  прилог  наведеном  
кандидат  закључује  да  у  Србнји  може  да  се  стnори  препознатљивн  лортфолио  
здравственог  туризма . 

Истраживање  у  треУiем  дслу  докторске  дисертације  ?Лравстсгеии  mypuscr.-v у  npuвpe0rro.ir 

разпоју  Србије. полаз  од  компаративног  приказа  ресурсних  атракција, које  су  у  функцији  
развоја  здравственог  туризма  и  објашњења  здравствено-туристичких  програма  
карактеристичних  за  дагу  врсту  туризма, као  и  њихових  треидова  раста  у  будуllности . 

Кандидат  посебно  анализира  релевантна  стања  на  страни  понуде  и  на  страни  трахлње  за  
лроизводима  у  здравственом  туризму, као  и  приказ  свих  бањских  и  климатеких  места  са  
статистичким  подвцима  c.i посеtiеиости  туриста, како  домаliих  тако  и  иносrраних. 

Кандидат  закључryје  да  од  посеhености  страних  туриrга, зависи  и  вслииина  
мултипликативне  функцiiје  здравственог  туризма. Развојни  пут  здраветвено-туристиvre 

политике  је  заснован  на  дугорочној  заштити  природних  и  антропогених  ресурса. 
односно, на  моделима  заштите  животне  средине  и  еколошким  пројектима . Развијаwе  
стратегије  одрхсивог  развоја  је  изузетно  важно  за  сваку  земљу  и  представља  сложен  
процес  који  подразумева  сагледавање  свих  аспеката  туризма  као  хетерогене  делатности  
и  тежње  за  обједињаваwем  осношзих  циљева  различитих  сегмената  у  туризму. У  овом  
делу  рада  је  истакнуто  да  развој  здравственог  туризма  беsусловно  треба  схватиnг  као  
један  динамички  процес, нроцес  који  на  свим  нивоима  треба  перманентно  прагити  и  
вредновати  како  у  георијском, стручном  тако  и  у  привредном  погледу, али  га  и  по  
лотреби  кориговати, мењати, допуњавати  и  усклађивати  са  савременим  трендовима. 
медицинским  и  туристичким  сазнаwима  и  захтевима  иносrраних  трхсииrга. односно. 
потенцијалних  корисника  здравствено-туристичких  аранжманд. Кандидат  истиче  
одрживост  и  конкурентност  производа  здравственог  туризма, при  чему  конкурентносг  
добија  на  значају  услед  нових  економских  односа  у  ХХ1 веку, када  и  развој  терцијарног  
сектора  и  услужне  економије  достиже  свој  врхунац  и  постаје  восилац  привредне  снаге  
највеtгих  светских  силд. Услед  убрзаног  развоја  туристичке  привреде  и  повеfiане  свести  
потрошача  на  страни  туристичке  трахсње, ствара  се  потреба  за  мерењем  и  праfiењем  свих  
фактора  који  одређују  ниво  конкурентности  здравственог  туризма. 

У  четвртом  делу  докторске  дисертације  Будуtге  гиенденцггје  кретањп  рес•урс•ггог  
лауiгтип.нигсаторсг  здравственог  туриsлаа  Србије  кандидат  анализира  утицај  здравственог  
туризма  на  друштвене, економске  и  лолитичке  сегменте  у  земљи. Као  друштвени  фактор  
промена, здравствени  туризам  утиче  на  културу, образовање, мењање  здравсгвених  
навика. Као  политички  фагстор, здравствени  туризам  повезује  људе  широм  света, 
представљајуtзи  тзв. пасош  мира, тј . доводи  до  укидања  свнх  граница. Посебно  се  
акценат  ставља  на  економске  утицаје, који  су  најважнији  и  који  могу  бити: циректни  и  
индиректни. У  овом  делу  рада  детаљноје  анализирано  како  здравствени  туризам  утиче  
на  национanеш  доходак, бруто  производ, платни  биланс  земље, запосленосг, регионални  

8 



развој, животни  стандард, инвестициону  акгивносг  и  др. Такође, мултипликптгпзно  

својство  здравственог  туризма  огледа  се  и  у  ипдиректиим  утиидјима  на  пољопривреду , 

cao6pahaj, грађевинарство  и  др. У  раду  је, на  основу  поsнатих  nока'заrељд, израчунат  

туристички  мултипликатор , који  показује  у  кqјој  мери  расте  или  onana нациопиrшд  

економија  захваљујуби  приходима  осгвареиим  од  иностране  туристичке  потрошње . 

Закључии  ове  анanизе  требало  би  да  буду  плдлога  за  обликовање  туристичке  стратеги •је  

и  политике  развоја. Beћa зурисгwчкд  потрошwа, односно  веhи  турисгички  

мултипликатор  је  у  ентересу  свих  учесника  у  туристичкој  индустрији , па  каидиднт  цаје  

прелоруку  да  би  све  учесгцixе  требало  стимулисати  путем  посебггих  пореских, 

монетарних , кредитних  и  сличних  подстицаја . Ј1ејство  економске  полигике  треба  да  буце  

усмерено  на  структуру  туристичке  потрошње  у  којој  је  потребно  да  буде  што  више  

заступљена  домаhа  комлонента. односно  домaliи  производ, робе  и  услуге, јер  Ne само  у  

том  случају  доfiи  до  изражаја  права  снага  турнстичког  мултипликатора, односно  

мултипликативна  функција  туристичке  потрошње, коју  иницирају  ресурсне  атракције  

здравственог  туризма  Србије. У  овом  делу  дисертације  кандидат  је  показао  колико  

економска  политика  Србије  омогуtiава  интеграцију  кластера  здравственог  туризма  

туристичких  дестинација  са  препознатљивим  гсластерима  тог  туризма  на  међународном  

ryристичком  тржишту . 

У  закључиим  разматраи  има, кандидат  је  утемељено  систематизовао  релеваигне  

закључне  ставове  о  повезаносги  између  ресурсних  атракција  Србије  и  разиоја  

здравственог  туризма,експлицитно  аргумеиговао  теоријско-методолошку  и  емпиријску  

потврђеност  постављених  хипагеза  свиг  научног  истраживања  и  указао  на  могуhнисп i 

лобољшан,а  тих  релација . 

3. оцЕнл  доктоРс lсЕ  диссРтnци.lС  

3.1. Зиачај  и  допринос  докторске  дисертације  са  аспекта  акгуелиог  стања  у  
научиој  области  

На  основу  целовите  и  детаљне  аналггзе  докторске  дисертације  под  насловом  „Ресурсгге  
птрпкције  као  лtулпигпликппгпвнн  г/игктор  рпзвојп  здравственог  туризма  Србије , 

кандидата  мр  Раде  Милиhевиh, Комисија  сматра  да  она  представља  значајан  допринос  
научном  сагледаваwу  утицаја  који  ресурсне  атракције  и  начин  њихове  експлоатације  

имају  у  развоју  здравственог  туризма  Србије  у  наредном  периоду . 

Здравствени  туризам  је  специфична  врста  туризма  која  подразумева  стручно  и  

контролисано  коришћење  ресурсних  атракција, за  разлигry од  конвениионалних  облика  
туризма, који  их  углавном  стихијски  користе. Ресурсне  атракције  и  њихов  потенцијап  у  
савременом  свету  све  више  истичу  сви  истраживачи  здравственог  туризма, због  тога  што  

су  они  још  од  првобитне  заједнице  схваriени  као  добра  превентива  очувања  здравља  

људи. Кандидат  у  свом  раду  истиче  да  су  се  највећи  познати  туристички  макрорегиони  

развили  на  бази  спознаје  здравствених  ресурсних  атракција, и  то  пре  свега  оних  

природних, као  што  су  гиима  и  вода  на  Алпима, па  су  се  тамо  развили  и  први  
сднаторијуми, као  индикатори  здравственог  туризма. Неки  од  њих  су  прерасли  у  

најатрактивније  туристичке  центре  у  свету  (Давос  у  IDвајцарској , Пјатигорск  у  Русији , 

Карлове  Вари  у  Чешкој, итд.). Здравствени  туризам  је  због  своје  

мултидисциплинарности , високостручности  и  оријентације  на  целогодишње  пословање  
профитабилна  делатност, па  је  због  тога  све  значајнија  економска  категорија  у  вебини  
земаља. Такође, кандидат  у  раду  јасно  истиче  чињеницу  да  здравствени  туризам  

представља  изузетно  важну  компоненту  националне  економи,је, али  са  друге  стране  га  
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означава  као  сектор  чији  се  значај  не  мохсе  прецизно  кваiггификовати  управо  зато  иiто  је  
повезан  са  скоро  свим  аспектима  друштва. Једна  од  осиовних  фyiu<иија  здравственог  
туризма  је  директав  и  индиректан  утицај  на  раст  дома0ег  производа . Упоредо  саја  чањем  
његовог  економског  аспекта, подстиче  се  запошљаваwе, он  утиче  на  отварање  нових  
радних  месга, што  доводи  до  побољшања  општег  хмвотиог  сrаицарда, Такође, ои  на  
јединствен  начин  подстиче  развој  неких  од  комплементарних  делатности  и  доприноси  
укупном  БДП-у. да  би  се  остваргии  наведени  резултати  каидндат .lасно  истиче  потребу  
да  се  на  најбољи  начин  вanоризују  раеположиве  ресурсне  атракције. 

Комисија  оцењује  да  докторска  дисертација  кандидага  мр  Раде  Милићеви li, пад  
насловом  „Ресурсне  пгнрпr.ције  кпо  мултиплг+кптнвни  фnк+ипр  рпзвојп  здрпвственпг  
туризма  Сронје", остварује  значајан  допринос  у  домену  разво,ја  здравственог  туризма  и  
његовог  мултипликативног  ефекта  на  привреду  Cpfiиjc. То  је  пре  свега  резултат  
систематизованих  различитих  теоријских  знања  и  сазнања  из  области  ресурсних  
атракција  и  здравственог  туризма. Кандидат  је  корисгеfiи  актуелну  домаћу  и  инострану  
литературу  и  изворе  лодатака  дао  хронолошки  лресек  и  nогичиси  повезао  и  представitо  
nocrojena знања, уз  критичку  анanизу  резултата  досадашњих  истраживања  из  ове  
проблематике. Такође, практичан  допринос  докторске  цисерrације  се  огледа  у  
израеупавању  вредности  различитих  мултипликатора  здравственог  туризма  
(мултипликатор  дохотка, запослености, инвестиција, итд.) и  презентовању  доби,јених  
резултата, уз  давање  препорука  како  их  побољшати  и  уналредити. Имају fiи  у  виду  да  је  
Србија  богата  разноврсним  туристичким  ресурсним  атракш+јама, кандидат  закљуцује  да  
развој  здравственог  туризма  треба  стимулисати  мерама  екоi-iомске  политике  и  другим  
подстицајима, како  би  се  мултипликовано  дејство  показали  правом  on"иму. 

Све  наведене  резултате  кандидат  илусгрује  rабеларно. шrмшта<и  и  картографски. пгго  
значајно  повеУiава  вредност  докторскс  дисертацијr, која  мижс  иитм  и  теоријски , .Liи  ii 
практично  примењљива  у  решавању  бројних  отворених  пгiтања  врсдновања  ресурснмх  
атракција  и  њиховог  укључивања  у  развој  здравственог  туризма  Србије. 

3,2. Оцена  да  је  урађена  докторска  дисертација  резултат  оригпиалног  научног  
рада  кандwдата  

Комисија  оцењује  да  докторска  дисертација, под  насловом  „Регурене  ај»рпкгцгје  кпп  
.мултипликптггвни  фпктор  рпзаојп  здравственог  туризлт  Србије", представља  
резултат  оригиналног  научног  рада  кандидата  мр  Раде  Милнhеви fi. 

Тема  обрађена  у  докторској  дисертацији  је  веома  актуелна  и  значајца  за  развој  xayire у  
области  туризма. Ова  проблематика  није  до  сада  у  нашој  литерагури  анализирана  на  овај  
начин, шго  потврђује  претходно  изнети  став  о  оригиналности  рада. Утврђени  предмет  
истраживања, лостављени  циљеви, истраживачке  хипотезе, примењена  метоцологија  
истраживања  и  изведени  закључци  лотврђују  да  докторска  дисертација  кандидата  мр  
Раде  Милићевић  садржи  све  потребне  елементе  и  представља  резултат  оригипалног, 
самосталног  и  квалитетног  научног  и  истраживачког  рада. 

У  својој  докторекој  дисертацији , кандидатје  показао  завидну  аналитичгwст, способност  
закључивања, примерену  критичност  и  професионални  објективизам . дисертација  је  
резултат  самосталног  и  систематичног  рада  кандидата, који  је, на  основу  слроведених  
релевантних  истраживачких  поступака, аргументовано  извео  закључке  о  предмету  
истра>кивања. Коришtзена  релевантна  и  актуелна  домаУiа  и  инострана  литература, 
лримерена  је  предмету  истраживања  и  омогуtава  извођење  научно  утемељених  и  
логичких  закључака. докторска  дисертација  је  писана  јасним, прегледним  и  научнмм  
стилом. Терминологија  коришtiена  у  раду  је  прецизна  и  указује  на  добро  разумевање  
обрађене  материје. 
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Комисија  закљУчу lе  иа  спровеиеио  исзраживш i,с, рсзултаги  истр;лкиви iва  и  изисдсш t 

закључци  у  докторској  иисертацији  кандндата  мр  Рвдс  МилпNсвиh, под  пааwиом  

„Pecypcіre птрпкцtгје  кпо  мултипликпт tгвии  фпкnгор  рnзггоја  здрпвс•nгвеииг  ntуризмп  

Србије" представља•ју  значајап  и  оригингизин  иаучни  и  с•гручни  цопринос  у  области  

економије  ресурса  и  туризма . 

3.3. Прсглсд  оствпрмшх  рсзултптп  кпндидпта  у  паучпој  ofiлarrn 

Досадашwа  истраживања  каниидата  мр  Раде  Мили llеви h су  пивезана  са  проблемитиким  

којаје  анализирана  у  до tсторској  диссртацији . Као  iiајвахлп i,ји  досадашњи  рад  кандидата , 

Комисија  истиче  магистарску  те:зу  „ПрирпЛпе  и  пнпгрпппгегге  вредиоспиг  мпчгиrис•кп: 

округау  фYuxqujn рпзвпјn туризма . 

У  магистарској  тези  иредмеr истраживања  је  било  утврlјивање  расположивог  

потенцијanа  природних  и  антропогених  ресурса  једгзог  подручја  Србије  (Мачвански  

округ) и  њихове  улоге  у  развоју  туризма. Посебно  истнчемо  да  •је  и  у  овом  раду  кандицаг  
акценат  ставио  на  развој  разиих  облика  злрttвственог  туризма, који  11е  ндјбоље  
валоризовати  идентификоваие  ресурсе. Такође, примеиом  мера  економеке  гзилигикt 

могуhе  је  стимулисапз  рационanније  коришfiење  ресурса, што  tie довести  до  
интензивнијег  и  економски  ефикаснијег  развоја  туризма  анализираног  подручја  Србије . 

1Сомисија , поред  навеценог  највахошјег  рада  кандидата , посебно  истиче  следе liе  радове  
кандидата  у  научној  области  доi.горске  дисертације : 

Мил iilтвиБ, Р. (201 1). Здравствени  туризам  мачванског  округа, lhгапгтријсг. 
бр.3/2011, сгр. 193-207. UDK-338.48:615.838(497.11), YU 1SSN 0350-0373, С1Р  
338.45, COBtSS.SR-lП  238359 
Миленкови h, С. Мнлиhсвиfi, Р. Протиh, М. (2010), G1oba1 tourism as the res.ult of 
the economic science and practice effect. 7he сИи!lепgеs o/ есч» wmir тс iепс•е  стг.! 

prac•lice irг  !eh 2/ sI сеппny. Paculty of Economisc, University of Nis, crp. 193-207. 
COBISS.SR-ID 181597964,1SBN 978-86-6139-019-7. 
Максимови h }L. МплиGевиfi, Р.(2015), Правна  заштига  потрошача  са  освртом  на  
права  корисника  хотелских  услуга, ХиТ  Менацмент,3(1):98-107, 

UDK:366.542:[338.488.2:640.4. 1SSN 2334-8267. COBISS.SR-1D 198887948 
Миленкови ti, С. Мплнfiевпб, Р. (2011), Глобални  процеси  и  регионални  развој  
туризма  у  Србији , Регггоисигни  развој  и  демограс/iски  токови  зе.+ºаљајугоггс•точие  
Европе, стр. 171-183, Економски  факултет  Универзитета  у  Нишу, UDK 

338.48:332.1(497.11), COBISS.SR-1D 184361996,1SBN 978-86-6139-026-5 

3.4. Оцепа  нспуњсиоети  вбима  и  квалитета  у  одиосу  па  пријављену  тсму  

Комисија  сматра  да  докторека  дисертација  кандидата  мр  Раде  Милиhевиh, под  насловим  
„Ресурсие  тпрпкцегје  кпо  мултгиrликптивии  с/iпктор  рпзвојп  здрпвсзпвеггог  туризмп  
Србгде", у  потпуности  испуњава  постављене  захтеве  у  погледу  садржаја, обима, 
квалитета  и  резултата  о  односу  на  тему  којаје  пријављена  и  одобрена . 

Примењујуhи  методологззју  и  научне  методе  истраживања  примерене  друштвеним  
наукама, кандидатје  адекватно  изабрао  литературу  и  одговорио  на  утврђени  предмет  
истраживања . 

Анализирани  проблеми  су  изложени  у  четири  дела  (уз  Увод  и  Закључак ) логички  
повезана  у  једну  кохерентну  целину, са  научно  изведеним  и  аргументованим  

закључцима . Дисертација  је, структурно  и  суштински , у  потпуности  усклађена  са  

, 
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одобреном  темом  и  предметом  исграживињп . У  гврllсии  предме•г, шаљеви  и  ниучне  

хипотезе , који  су  одобрени  за  израду, усклиlјrrмt су  у  потnуиостм  са  циљсвима  

спроведеног  истраживања , гестираним  хмпотезамп  и  iiримењеном  ме•годологијом , 

3.5. Научин  резултитп  докторскс  диссртвгwјс  

У  склацу  са  предметом  истраживања , дегјэип wсанмм  циљевнма  и  формулисаним  

хипотезама , Комисија  ематра  да  је  каггдидат  мр  Рo-иа  Милнliевиh, у  својој  докторскqј  

дисертацији , под  насловом  „Ресурсне  птрпкције  као  лгулr»иплгистпкв rиг  г/iпкигир  

развоја  зЛрпвсrnвекоz иryризлгп  Србије", дошао  цо  одреtlених  г tаучиих  и  практичиих  

резултате  докторске  дисертације , које  можемо  представити  на  следеhи  начин : 

ресурсне  атракције  Србије  до  сада  нису  валориsоване  на  прави  начигг, 

препознатљиве  ресурсне  атракцнје  моrу  да  остваре  вишеструки  мултмпликативни  

угицај  на  развој  здравственог  туризма  Србије; 

З. мултипликативни  ефекти , који  зависе  од  учеш t5а  висине  туристичкеротрошње  

страних  туриста  и  расположивих  ресурсних  атракпија  за  формирање  оцговарају Nег  

здравствено  туристичког  производа  Србије, требазго  би  тражњу  да  преведу  из  

нееластичне  у  високоеластичну ; 

потребу  стварања  здравствено  туристичn<их  кластера  и  ингryбатор  центара  на  

целој  територији  Србије, што  је  у  складу  са  сгратегијама  приврецног, региона.тгог  и  

туристичког  развоја  Србије ; 

регионanну  дисперзију  туристг•гчких  токова  као  директне  последице  утииаја  

интегрanног  ресурсно r мулrппликатора  у  здравственом  турмзму . Овим  истражнвањем  

указано  ја  да  развојни  приоритет  здравствеиог  туризма  треба  да  буде  усмереи  на  

повећање  обима  туристичког  промета  уз  квалигетнмје  корииifiење  ресурсних  атракција  

као  мултипликативног  фагстора  развоја  здравственог  туризма , што  у  крајњем  случају  

треба  да  покаже  да  ли  Србија  на  том  пољу  пма  компаративну  предност  у  односу  на  

макро  туристичке  регије  и  све  здравствено  туристичке  цестинације  у  свом  ближем  и  

даљем  окружеwу; 
б. потребу  ломоТiи  од  стране  државних  инетитуиија. сагласно  регулативама  ЕУ, у  

виду  дозвољених  инстумената , попут  субвеиција , пореских  олакшица, државних  

гаранција, зајмова  под  повољним  условима  и  др. Повећане  инвестииије  у  туристичгry 

инфраструктуру  и  нове  технологијс  су  неопхоцне  за  валоризацију  ресурсних  атракција  

као  мултипликативног  факгора  развоја  здравственог  туризма  Србије, и  

7. неопходност  формирања  нових  здравствено-туристичких  центара  на  бази  

децентрализоване  концентрације  мултипликативних  ес)эеката  ресурсних  атракција, чиме  

fie да  се  постигне  стanни  раст  квалитета  укупног  туристичког  производа  здравственог  

туризма  Србије. 

Наведени  научни  резултати  истраживања  кандидата  мр  Раде  МилиУiевиУг  прецстављају  

основу  за  имплементирање  развоја  здравственог  туризма  Србије  заснованог  на  

ресуреним  атракцијама  и  њиховом  мултипликативном  ефекту. 

3.6. Прпменљпвост  и  кориспост  резул •гата  y Teopіі jn и  пракси  

Резултати  истрахсивања  у  докторској  дисертацији  к, ндицата  мр  Раде  МилиВсвпб , под  

насловом  „Ресурсне  птрпкције  као  лгулпvгтлгиспiпивгпг  фпктор  рпзвојп  здравапвеко z 

туризмп  Србије", теоријски  и  практично  су  корисни  и  применљиви , имајуУiи  у  виду  

недовољну  заступљеност  анализиране  проблематике  у  домабој  научној  литератури . 

• 
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У  дисертацији  су  уггзрђс iпз  питенцијгимг  ресурсиих  а'грикцијп  Србије, као  
мултипликативног  гјгактори  зи  ризвиј  конкурентиог  здрпвrгвrпи i i\ р  ггма. Докази rw је  да  
мултипликативни  ефекат  здривственог  туризма  зависи  оп  rypuc І  п  і  rr пи•грошње  страних  
туриста. Веtзи  број  тринсакција , односно  веhа  циркуiiаци,ја  сграион  повца  кроз  привреду  
земље  омогућава  и  ве11и  мултипликативни  егјзекит  вдравствспог  гуризма . Кандидат  
указује  и  да  ресурсие  атракиије  Србије, као  мултипликативни  гјза iпор  прелаве  из  

дводимензионалног  облика, тј . дејства  на  потрошн,у  и  лохидак  на  вишедимеизионалпн  

облик, делујући  на  запосленост , rга  еколошку  етабмлиост , иа  стабилност  турисrичкиг  
портфолија , развој  неразвијеног  подручја  и  др. Такође, кандидат  је  оригинатшм  
истраживањима  указао  како  здравствени  туризам  врши  дирсктне  ефекте  на  учеснике  
туристичгсе  привреде , anи  и  индиректне  ефекте  на  привредне  делатности  које  снабдевају  
туристичку  привреду  (и  ндустрија, пољопривреда , грађевинарство , cao6pafiaj и  др.). 

Практичан  допринос  цисертације  се  огледа  у  доказивању  да  ресурсие  атракције  Србије  
могу  бити  мултипликативни  фактор  развоја  здравственог  туризма, који  има  велики  
утицај  на  укулан  привреднн  рпзвој  управо  кроз  повезанос r, кvмпаrибилност  и  могуhиист  
развоја  великог  броја  другп .е  привредних  делатности . 

3.7. Начиии  презсгггир :и:.а  рсзултата  нау•игој  јавпосги  

Актуетtост  предмета  исгравизвања  у  догпорскqј  цисер'гицији  Кандидаги  лзр  Рчи4е  
М:злиtзевнб, под  насливим  „Ресурсие  атракције  као  мултипликггnигвии  г/iпкгиор  
развоја  здрпвстве rгог  тррггзмп  Србије", као  и  свеобухватне  анализе  теоријских  
претпоставки  и  резултага  спроведеног  истраживања , прецrгављају  добру  основу  за  
објављивање , пре  свега, квanитетне  монографије , која  би, по  први  пут, према  мишnету  
Комисије, научној  и  стручној  јавности  приказала  иа  један  нови  начин  улогу  коју  
ресурсне  атракције  и  њихов  мултипликативни  ефекат  има  на  развој  здравственог  
туризма  Србије . Тагтђе, кандидат  fie резултате  истраживаwа  у  докторској  дисертацмји  
публиковати  у  ресјзерентним  научним  и  етручним  домаtiим  и  иностраним  часописима  из  
области  економије  ресурса  и  туризма, као  и  у  виду  реферата  на  научним  
конференцијима , поглављима  у  монографијама  и  тематским  зборницима . 

На  тај  начин , научна  и  стручна  јавност  6иtie упознпта  са  резуЈггатима  диктореке  
дисертације . То  tie омогуtiити  дискусију  у  научно-стручииј  ,јавности  и  гiодетаhи  јиш  
дубљу  анализу  различигих  аспеката  међузависности  ресурсних  атракција  и  здравственог  
туризма. 

4. ЗАКЈБУЧАК  КОМИСИЈЕ  

Комисија  је  једногласна  у  оцени  да  докторска  дисертација  кандидата  мр  Раде  
Мили fiевиб, под  насловом  „Ресурсие  атракције  као  луліпппликггnигвгиt г/iпктор  
развоја  здрпвспгвекоz туризлºп  Србије", под  менторством  просјз . др  Светислава  
Миленковиtга, редовног  професора  Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевцу  
испуњава  све  суштинске  и  формалне  услове  зајавну  одбрану . 

1 
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5. ПРЕДЛОГ  КОМИСИ.Н? 

На  основу  изнете  анализе  и  оцене  до iсгорске  цисерти ttије, Комисија  предлаже  1lасrавно- 

научном  веhу  Економског  сјгакултета  Уro-иiерзи  reта  у  Краг•ујевцу  ца  прихвити  Извеиггqј  о  

оцени  докторске  дисертације  каидидати  мр  Рпле  Мнјт1►couh, под  насловом  „Рисурсие  

птракqије  кпо  лfултдгглnкативми  сЈтктор  рпзвnјп  f дрпвгпгвепоz nryриэлиг  Србиј¢ 

под  менторетвом  проф. др  Светислава  Милетroвиhи, редовиог  професорв  [iконамског  

факултета  Универзитета  у  Крагујевцу  и  одобри  иbену ,јвв rry одбраиу . 

У  Крагујевцу , 

јануар  201 7.године  

КОМИСИЈА  ЗА  ОЦGНУ  И  ОДGРАНУ  
ДОIСТОЛСКЕ  ДИСЕРТАЦИЈЕ  

Др  Гордана  Радосавл,евпfi, редовни  професор . 

Економскгг  факултет, Универзитет  у  Крагујевцу , 

ух<а  научпа  област  Меип{аиеггт  и  писловна  
еконо.сп  ји, председник  Комисије  

~ / 

— 
тт 

 ~ 

Др  Мирослав  Ti 	вгдi, р• ~' и  професор, 

Економски  факултет , Универsитет  у  Крагујевцу , 

ухса  научна  област  Опгита  екоиомија  и  привредни  
развqј, члан  Комисиј  

2.  

Н  ФАКуЛ?F%1 

_г_ _.-. `.::.мiв- ~  р~.~.... ~'~, ~ ~ 	-- 

~- 

3. 

Др  Лbиљана  1Сосар, редовни  професор, Лриродно - 

математички  факултет, Универзитет  у  Новом  Саду, 

департман  за  Географију , туризам  и  хотелијеретво , 

ужа  научна  област  Хотелијерство , члан  Комисије  
1 
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