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НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

вишег асистента, ужа научна област: Теоријска економија (ужа образовна област:  

Теоријска економија ) 

 

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета на Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ:    1044/18 од 21.5.2018 године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 8.5.2018. године, за избор у академско звање вишег асистента, ужа 

научна област : Теоријска економија (ужа образовна област:  Теоријска економија) 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1.   проф.др Бранко Ђерић, редовни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Теоријска економија 

Датум избора у звање: 23.03.1996 

Универзитет: Универзитет Источно Сарајево 

факултет/академија : Правни  факултет Пале и Економски факултет Пале   

2.  проф.др Горан Поповић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област : Теоријска економија 

Датум избора у звање: 18.05.2016 

Универзитет : Универзитет Бања Лука 

факултет/академија: Економски факултет Бања Лука 

3. проф.др Младен Ребић , ванредни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област : Теоријска економија 

Датум избора у звање:  27.4.2017 

Универзитет : Универзитет Источно Сарајево 

факултет/академија : Економски факултет Пале 

На претходно наведени конкурс  су се јавила четири кандидата: мр Горан Балотић, 

мр Горана Пекић, мр Сузана Симић и мр Горан Амовић. Пријава кандидаткиње мр 

Сузане Симић није узета у разматрање, јер неиспуњава услове конкурса (има 

просјечну оцјену на првом циклусу нижу од законом утврђеног минимума). Пријава 

кандидата мр Горана Амовића  је непотпуна (недостају потребна увјерења о 

просјечној оцјени на оба циклуса) и као таква није узета у разматрање.  Пријаве 

кандидата мр Горана Балотића и мр Горане Пекић су потпуне и благовремено 

достављене. 



 

 

 

На основу извршеног прегледа конкурсне документације, а поштујући 

прописане чланове 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. 

Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 39 Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном 

Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у 

звање, доставља Научно-наставном  вијећу Економског факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву слиједећи извјештај: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 27.04.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 8.5.2018.године 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Звање: Виши асистент, УНО:Теоријска економија, УОО:Теоријска Економија 

Број пријављених кандидата 

4(четири),  од којих двије пријаве  и то пријава кандидата мр Сузане Симић и 

кандидата мр Горана Амовића због неиспуњавања услова конкурса, односно 

непотпуности  документације, нису узете у разматрање, док су пријаве преостала два 

кандидата и то мр Горана Балотића и мр Горане Пекић прихваћене, чиме су ушле у 

процедуру. 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА ПОЗВАНИМ НА ИНТЕРВЈУ 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Горан (Милисав) Балотић 

Датум и мјесто рођења 

02.03.1983. године, Сарајево  

Установе у којима је кандидат био запослен 

UniCredit Bank AD Banja Luka 

Универзитет Источно Сарајево, Економски факултет Пале 

Звања/радна мјеста 

Асистент и виши асистент 

Научна област 

Друштвене науке 



 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет Пале, 2002-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

Економија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,74, дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, 2007-2013 

Назив студијског програма, излазног модула 

Смјер: Пословне финансије и банкарство 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,10, магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Мјесто савремене микроекономије у пракси пословања предузећа у Босни и 

Херцеговини“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Теоријска економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Економски факултет Пале, 18.06.2015, дисертација у изради 

Наслов докторске дисертације 

„Стратегијске концепције и инструменти системског унапређења 

конкурентности предузећа у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна област 

Теоријска економија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Универзитет  Источно Сарајево, асистент 2009-2013 

2. Универзитет  Источно Сарајево , виши асистент 2013-2018 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1.  „Међузависност мотивације запослених и продуктивности у предузећу“, 

Зборник радова Економског факултета Пале, 2011 

2. „Анализа конкурентности привреде и пословног амбијента у БиХ у свјетлу 

актуелних међународних годишњих извјештаја“, Зборник радова Економског 

факултета Пале, 2013 

3. „Ефекти конкурентности туристичке понуде на привредни раст“, II Научно-

стручна конференција Јахорински пословни дани – Предузетништво, 

гастрономија, туризам  05.-09.03.2013, Јахорина 

 

 



 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

1. Предраг Млинаревић, Горан Балотић, “Democracy and economic progres -

delusion or proven causality: case of transitional countries”, International Scientific 

Conference, UNITEH, Gabrovo, 2015, Proceedings, Volume IV; 

Competition as a fundamental institution of the market economy is based on the freedom of individuals and 

their autonomy in making economic decisions. On the other hand, the interdependence between freedom and 

economic development is not uni-directional.Namely, the freedom, at its whole breadth, is considered as the 

top developmental achievement. The development consists of removing different kinds of unfreedoms that 

leave people with little choice and little opportunity to achieve their meaningful action. Connections between 

different sorts of freedom are practical and casual. There are strong evidences that economic and political 

freedoms are helping each other to strengthen, rather than were conflicting.Contrary to such an attitude, there 

is an opinion of opposition between political freedom and possibility of satisfying economic needs. Simply 

speaking, these views in an indirect way, trying to say that democracy prevents or slows down economic 

growth.This paper will focus on analyzing the impact of democracy and political freedom to economic 

progress, and a wider social sphere that is integrally linked to the achievement of development in transition 

countries.Narrowing the idea of economic development on indicators of GDP growth, contributes to creating 

a distorted picture of economic success based on the limitation of freedom for the sake of more rapid 

economic expansion.This kind of conclusion brings the danger of affirmation of authoritarianism and self-

restriction as a necessary precondition for elimination of economic hardship.Therefore it is of utmost 

importance to properly enlighten the causality between democracy and economic progress to avoid the pitfalls 

of populism,which could through politicization of social desperation result voluntary acceptance of some 

form of autocracy and non-free society 

 

2. Јелена Мићић, Предраг Млинаревић, Горан Балотић, „Influence of 6 indicators 

of the Global Competitiveness Index on real economic indicator - case of six 

Southeast Europe countries”, 10
th

 Annual South East European Doctoral Student 

Conference 17&18, Greece, September 2015; 

This paper analyzes the interdependence between six pillars of Global Competitiveness Index and change 

rates of Gross Domestic Product and Exports in six Southeast Europe countries: Bosnia and Herzegovina, 

Croatia, Serbia, Montenegro, Romania and Bulgaria. The analysis is based on annual data of Global 

Competitiveness Index issued by World Economic Forum and real Gross Domestic Product and Exports rates 

over the period from 2009 to 2014 year. The main objective of this work is to determine whether changes of 

value of six pillars of Global Competitiveness Index had a significant impact on future trends in the export 

and overall production. Through extensive benchmark analysis and detailed mathematical analysis we find 

that six pillars have a positive impact on Gross Domestic Product and Exports. This results also indicates that 

individual pillars have a different impact on real production and export i.e. the specific indicators have more 

intensive interdependence with real variables. This all acknowledges the necessity of an intense analysis of 

competitiveness in particular national economy to help it through active economic measures to improve the 

competitiveness of the country that would lead to better macroeconomic performance on the ground. 

 

3. Владимир Вујовић, Мирјана Максимовић, Предраг Млинаревић, Горан 

Балотић, „Интернет ствари-технички и економски аспекти примјене“, 

ИНФОТЕХ, Јахорина, март, 2015; 

Нови начини за повезивање људи, комуникацију, стварање, коришћење и дијељење информација, као 

и много тога другог, створило је информационо-комуникациони стуб друштва без којег се више не 

може - Интернет.у овом раду се сходно наведеном истражују технички и економски аспекти концепта 

Интернет ствари.  Брзи развој Интернета ствара нову визију Интернета ствари - концепта, који описује 

повезаност паметних уређаја,конвенционалних потрошачких елемената и физичког власништва преко 

Интернета, омогућавајући на тај начин многе иновативне могућности. Бенефиције које се постижу 

увођењем нових концепата нису само социолошког и технолошког карактера, већ представљају и 



 

 

значајан елемент економског аспекта. Сматра се да ће Интернет ствари довести до великих новчаних 

уштеда, побољшања производа, квалитета услуга а самим тиме и до задовољства како произвођача 

тако и потрошача. Због наведених елемента, потребно се детаљно посветити анализи и развоју 

Интернета ствари са два веома битна аспекта: технологије и економске исплативости, што је кроз овај 

рад и представљено. 

 

4. Предраг Млинаревић, Борка Поповић, Горан Балотић,“ Утицај финансијских 

мјера државе на доступност и цијену капитала“, Интернационални научни скуп 

ЕКОНБИЗ 2014 , Бијељина; 

Један од кључних фактора који опредјељује опстанак постојећих и оснивање нових привредних 

субјеката јесте доступност финансијског капитала. При томе, доступност треба посматрати, како кроз 

количину финансијских средстава која су расположива на финансијском тржишту, тако и кроз 

доступност његове профитабилне употребе. Овај рад анализира значај доступности капитала и 

могућности утицаја дражве на повећању његове доступности.  О значају овог фактора најбоље говори 

то што Свјетска банка при оцјени атрактивности пословног окружења посебну пажњу посвећује овом 

индикатору. У вријеме кризе, проблем доступности постаје још наглашенији. Финансијске 

институције усљед ризичнијих услова пословања настоје превенирати финансијске потешкоће 

ригорознијим критеријумима при одобравању кредита., што неријетко прати раст цијене по којој 

уступају своја средства. То посљедично доводи до смањења доступности капитала привредним 

субјектима, те резултира неликвидношћу и пропадањем самих предузећа. Имајући у виду овакав 

неповољан развој догађаја, већина развијених земаља је мјерама монетарне и финансијске природе 

покушала обезбиједити већу доступност капитала привреди. У  раду су приказани стандардни 

инструменти који стоје на располагању држави у остваривању наведених циљева, с посебним освртом 

на домете њихове примјене у индустријски развијеним земљама. Срж интересовања је била усмјерена 

на потенцијалне ефекте и могућност примјене тих мјера у Босни и Херцеговини. 

 

5. Горан Балотић, Предраг Млинаревић, „Принципи нове економије и њихове 

импликације на подизање нивоа конкурентности“, Интернационални научни 

скуп ЕКОНБИЗ 2013 Економија и бизнис , 30-31.05.2013, Бијељина; 

Овај рад у центар интересовања ставља значај нове економије, као и принципе на којима она почива. 

Нова економија је концепт у савременој економији, настао крајем 20. вијека, као одговор на ново 

настала кретања и тенденције у непредвидивом глобалном окружењу. Принципи нове економије 

почиивају на одредницама као што су интелектуални капитал, знање и вјештине, креативност и 

иновативни начин размишљања, нове и зелене технологије, информације. Фокус није на 

расположивости фактора производње, већ на њиховом квалитету. Суштина нове економије је у томе 

да нове изворе богатства чине знање и информације, а не капитал, сировине, материјали, енергија. На 

крају се закључује да без примјене принципа нове економије у пракси није могуће градити 

конкурентност, као кључни задатак сваке националне економије у 21. вијеку, који је предуслов раста 

друштвеног стандарда, развоја и бољег квалитета живота.  

 

6. Бранко Ђерић, Горан Балотић, Предраг Млинаревић, „Рефлексије имиџа БиХ 

на њену економску перспективу“, Годишњак Правног факултета у Источном 

Сарајеву, 2013; 

Рад се бави истраживањем утицаја имиџа земље на економску перспективу. Истиче се да имиџ 

представља слику у очима јавности о једној земљи,односно  држави до које се долази на бази масе 

примљених порука, како оних  позитивних, тако и негативних. Тренутно , имиџ БиХ, дакле њена 

позиција и статус у свијести потрошача и потенцијалних пословних партнера у свијету је врло лош. 

Први корак у измјени тог стања је стварање  одговарајуће стратегије која ће промијенити такав имиџ и 

поправити  га у очима јавности.  Јачањем позитивног имиџа земље повећаће се и  конкурентска 

предност производа и произвођача и националне привреде  у цјелини. Осим тога, у раду се закључује 



 

 

да ће стварање атрактивног инвестиционог амбијента  привући  значајне СДИ, које су најкраћи пут 

подизања рејтинга и привлачности једне земље, односно њеног економског развоја и просперитета. 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је изводио вјежбе на предметима: Микроекономија, Основи економије,  

Фискална економија, на првом циклусу студијског програма Економија, као и 

Економика туризма на првом циклусу студијског програма Туризам и хотелијерство 

на Економском факултету у Источном Сарајеву. На другом циклусу је изводио 

вјежбе из предмета Методологија НИР-а и Макроекономија и развој Ј-И Европе.  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је изводио вјежбе на предметима: Микроекономија, Основи економије,  

Фискална економија, на првом циклусу студијског програма Економија, као и 

Економика туризма на првом циклусу студијског програма Туризам и хотелијерство 

на Економском факултету у Источном Сарајеву. На другом циклусу је изводио 

вјежбе из предмета Методологија НИР-а.  

У току процеса студентског вредновања наставног процеса путем студентске анкете 

остварио је високе оцјене у свим сегментима које су предмет анкетирања. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Посједује цертификат British Council о познавању енглеског језика (Aptis тест-С). 

ДРУГИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Горана (Миро) Пекић 

Датум и мјесто рођења 

16.06.1990. године, Сарајево  

Установе у којима је кандидат био запослен 

Гријање инвест д.о.о. Пале  

Звања/радна мјеста 

сарадник за финансијске, правне и административно-техничке послове 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет Пале, 2009-2013 

Назив студијског програма, излазног модула 

Економија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,27, дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, 2013-2017 

Назив студијског програма, излазног модула 



 

 

Смјер: Макроменаџмент и јавна управа 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,50, магистар економије 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Искуства и проблеми примјене ЕSCO  модела у привреди Босне и Херцеговине“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Теоријска економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Горана Пекић, „Могућности за примјену ESCO МОДЕЛА (Energy Service 

Company) у БиХ, Међународна научна конференција - Јахорински пословни 

дани, Економски факултет Пале,2018 

 

ЕSCO појам означава правно или физичко лице које пружа енергетске услуге, односно спроводи мјере 

за побољшање енергетске ефикасности, а до одређене мјере преузима финансијски ризик. Пројекат се 

финансира из остварених уштеда у временском периоду, најчешће од 4 до 10 година, у зависности од 

клијента и пројекта. ESCO модел је заступљен у земљама западне Европе, нарочито у Њемачкој и 

Аустрији. У тим земљама најјачи инструмент за покретање енергетски ефикасних инвестиција је 

управо примјена ESCO модела. Примјена ESCO модела у Босни и Херцеговини, осим што би значила 

повећање енергетске ефикасности, довела би до подизања економске активности, повећања 

запослености, побољшања постојеће инфраструктуре, остварење уштеда у буџету. 

 

2. Горана Пекић, Тања Рајић, Весна Таушан, „Значај страних директних 

инвестиција за развој туризма, као и привреде у цјелини“, Међународна 

научно-стручна конференција  - Јахорински пословни дани, Економски 

факултет Пале, 2014 (рад презентован у секцији Студентски радови) 

Стране директне инвестиције изузетно су важне за развој БиХ, као и других земаља у транзицији. 

Поред тога, оне не могу бити одговор на све проблеме, јер да би се заиста остварили бројни позитивни 

учинци од прилива страних директних инвестиција неопходно је направити јасну економску 

стратегију развоја државе, а унутар тога стратегију привлачења страних директних инвестиција. У 

овом раду посебно ћемо се осврнути на инвестиције у туризам. Туризам све више добија на значају – 

важан је за очување мира у свијету, за развој недовољно развијених земаља и подручја, због прихода 

који земље остварују захваљујући њему, као и утицаја на запосленост становништва и ниво животног 

стандарда. БиХ располаже различитим природним, културним и историјским знаменитостима које, уз 

географску приступачност земље, пружају могућност за привлачење страних посјетилаца. Сходно 

томе, туризам је област коју БиХ треба да развија, а то је могуће уз помоћ страних инвестиција. Циљ 

истраживања јесте утврђивање значаја страних директних инвестиција за привредни развој, као и 

проналажење начина за привлачење страних директних инвестиција, посебно инвестиција у туризам, 

као основе за развој привреде у цјелини. Наша земља мора да учини низ напора како би креирала 

услове за стварање повољне климе за страна улагања. Према Агенцији за унапређење страних 

инвестиција, стране инвеститоре одбија још увијек нестабилна политичка ситуација, компликоване 



 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
1
 

Интервју са кандидатима је почео тачно у заказано вријеме, тј. у 16:30 у просторији 

број 311 на Економском факултету Пале.  Интервјуу се одазвао само један кандидат 

мр Горан Балотић, док се други кандидат мр Горана Пекић није појавила на интервју. 

Комисија за писање извјештаја је наставила са процедуром и прије почетка усменог 

интервјуа, упознала кандидата мр Горана Балотића да је извршила увид у комплетан  

конкурсни материјал и потом кандидату поставила сљедећа три питања: 

1. Иновативност и конкурентност привреде БиХ! 

2. Присуство дискриминације цијена на тржишту БиХ! 

3. Изазови за привреде региона у склопу европских интеграција! 

  

Пошто је кандидат мр Горан Балотић саопштио да су му питања јасна, Комисија је 

наставила процес  интервјуа и разговора са  кандидатом. Кандидат је представио 

резултате свога рада у области  Теоријска економија, те напоменуо да се пријавио на 

Конкурс за избор  у звање вишег асистента, с обзиром да испуњава све Законом 

прописане услове. Кандидат је потом успјешно одговорио на сва постављена питања  

и то са највећом оцјеном. 

 

Чланови Комисије су у разговору са кандидатом, стекли увјерљив утисак да кандидат 

мр Горан Балотић, не само да испуњава услове у звање вишег асистента за УНО 

                                                 
1
 Интервју са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервју 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 

административне процедуре, таксе, као и велики степен корупције у пословном сектору. Оно што 

ограничава конкурентност туризма БиХ јесте још увијек неповољна глобална слика БиХ, недостатак 

снажне развојне политике за сектор туризма у оквиру локалне самоуправе, недовољна развијеност и 

неадекватно управљање бројним туристичким локацијама, недостатак међународних стандарда и 

цертификације у сектору туризма, неуклањање отпадака и неодржавање урбаних и руралних средина, 

слабе институционалне и пословне везе са међународним тржиштима. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Посједује цертификат C1 о познавању енглеског језика; 

Посједује цертификат A1 о познавању руског језика; 

Учешће у пројекту „TECH2GIRLS Challenge“ Бања Лука, организовано од стране 

Центра за развој каријере, Бања Лука, Јун-Септембар 2017; 

EBRD Procurement Essentials Training Programme, Септембар 2017; 

Едукација за вођење пословних књига, FINconsult, Сарајево, Мај 2018-     ; 

Познавање рада на рачунару: MS Office (Word, Excell, Power Point). 



 

 

Теоријска економија, него и да уредно прати остварења и напредак у поменутој 

научној области. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Кандидат је раније биран у сарадничко звање и изводио је наставу на високошколској 

установи, о чему је приложио релевантна документа, тако да се одредба члана 93. 

Закона о високом образовању РС не односи на њега.  
 

 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Минимални законски услови за избор у звање вишег асистента и испуњеност тих 

услова од стране кандидата мр Горана Балотића виде се из прегледа који слиједи. 

 

 

 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

 

1. Има научни степен 

магистра наука у 

одговарајућој 

научној области 

2. Има  просјечну 

оцјену на првом и 

другом циклусу већу 

од 8 

3. Показане 

наставничке 

способности. 

Испуњава у 

потпуности све 

услове 

1. Магистар економских 

наука (УНО Теоријска 

економија) 

2. Просјечна оцјена на првом 

циклусу студија 8,74; 

Просјечна оцјена на 

другом циклусу студија 

9,10; 

3. Дугогодишње 

професионално искуство у 

наставном процесу и раду 

са студентима као и 

високе оцјене у процесу 

студентске евалуације 

путем студентских  

анкета. 

 

 



 

 

 

Минимални законски услови за избор у звање вишег асистента и испуњеност тих 

услова од стране кандидата мр Горане Пекић виде се из прегледа који слиједи. 

 

 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

  

1. Има научни 

степен магистра 

наука у 

одговарајућој 

научној области 

2. Има  просјечну 

оцјену на првом и 

другом циклусу 

већу од 8 

 

Испуњава у 

потпуности све 

услове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Магистар економије 

 (УНО Теоријска 

економија) 

2. Просјечна оцјена на првом 

циклусу студија 8,27; 

Просјечна оцјена на другом 

циклусу студија 9,50; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно мишљење 
На основу горњег прегледа, те узимајући у обзир нови систем вредновања 

референци за изборе сарадника на Универзитету у Источном Сарајеву по којем 

кандидат мр Горан Балотић има 9,71 бод (просјечна оцјена на оба циклуса 8,71 и 

интервју 1 бод), а кандидат мр Горана Пекић 8,9 (просјечна оцјена на оба циклуса 

8,9), као и  свега осталог, претходно казаног, Комисија сматра да мр Горан 

Балотић, виши асистент,  испуњава све формалне и суштинске услове за избор у 

звање вишег асистента на УНО Теоријска економија. У прилог овог мишљења 

Комисије иду чињенице да је кандидат окончао одговарајући постдипломски 

студиј, да је у континуитету биран у звање асистента и вишег асистента, те добар 

ехо и позитивне импресије студената који слушају и прате његова предавања и 

вјежбе. Важно је и истаћи и то да је кандидат написао и објавио десетак научно-

истраживачких радова у часописима и зборницима са рецензијом. 

Кандидат посједује и потребно знање и вишеструке компетенције и способности у 

преносу знања студентима и уопште способност за рад са младим нараштајима.  

Комисија је убијеђена да ће кандидат мр Горан Балотић у наредним годинама, а 

поготово као млад наставник, још више добити на добром гласу и симпатијама 

студентске и друге стручне и научне јавности.  

 

 



 

 

Част нам је што можемо предложити Научно-наставном вијећу Економског 

факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, имајући у 

виду све претходне наведено,  да се кандидат  мр Горан Балотић изабере у 

звање вишег асистента на  УНО Теоријска економија. 

                                                                Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

Проф.др Бранко Ђерић, редовни професор,  Правни факултет 

Пале, Економски факултет Пале ,Универзитет у Источном 

Сарајеву (УНО: Теоријска економија) 

2. ____________________________________________, члан 

Проф.др Горан Поповић, редовни професор, Економски 

факултет Бања Лука, Универзитет у Бања Луци, (УНО: 

Теоријска економија); 

3. ____________________________________________, члан 

Проф.др Младен Ребић, Економски факултет Пале, Универзитет 

у Источном Сарајеву, (УНО: Теоријска економија)  

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема.  

                                                      Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: Пале 

Датум: 31.05.2018 


