
НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
доцента, ужа научна област Рачуноводство и ревизија

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Пале, Универзитета у Источном
Сарајеву, број ННВ: 3065/18 од 12.12.2018. године, именовани смо у Комисију за разматрање
конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас
Српске “ од 20. и 21.11.2018. године, за избор у академско звање доцента, ужа научна област
Рачуноводство и ревизија.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 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. Др Радомир Божић, редовни професор, предсједник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Уже научне области: Рачуноводство и Пословне финансије
Датум избора у звање: 14.3.2008.
Универзитет у Источном Сарајеву
Економски факултет Пале

2. Др Рајко Радовић, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна област: Рачуноводство
Датум избора у звање: 27.11.2008.
Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет пословне економије Бијељина

3.Др Душко Шњегота, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна област: Рачуноводство и ревизија
Датум избора у звање: 27.09.2017.
Универзитет у Бањој Луци
Економски факултет Бања Лука

На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат.
1. Борка (Радивоје) Поповић

1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат.  Најмање један члан комисије не може бити у радном
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
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На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане
чланове2 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 393. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,
Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања,
Наставно-научном вијећу Eкономског факултета Пале и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај на даље одлучивање:

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,
број:01-С-404-LVI/18, од 15.11.2018. године
Дневни лист, датум објаве конкурса
„Глас Српске“, 20. и 21.11.2018. године
Број кандидата који се бира
Један (1)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Доцент, Рачуноводство и ревизија
Број пријављених кандидата
Један (1)

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Борка (Радивоје) Поповић
Датум и мјесто рођења
9.2.1983. Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву
Звања/радна мјеста
1.Виши асистент (2016-2018) и (2011-2016)
2. Асистент (2006-2011)
Научна област
Друштвене науке

2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
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Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
1.Члан уреднишва Зборника радова Економског факултета Пале од 2009. године
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Пале, 2001-2006
Назив студијског програма, излазног модула: СП Економија, дипломирани
економиста
Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив
просјечна оцјена 8,74, дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка:
Економски факултет Пале, 2006-2011
Назив студијског програма, излазног модула
СП Економија, Рачуноводство и ревизија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,63 магистар економских наука
Наслов магистарског рада
Специфичности и отворена питања рачуноводственог обухватања и извјештавања о
сталним нематеријалним средствима
Ужа научна област: Рачуноводство

Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Економски факултет Пале, дисертација пријављена у септембру 2014. а одбрањена
17.10.2018. године
Наслов докторске дисертације: Ефекти и посљедице примјене концепта фер
вриједности на имовински, финансијски и приносни положај привредних друштава
Ужа научна област: Рачуноводство

Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. 2006-2011 асистент
25.2011-2016 виши асистент и 2016-2018 реизбор за вишег асистента

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора

1. Економија Српске, Економски факултет и Завод за уџбенике и наставна

средства Источно Сарајево, 2007., коаутор.

2. Практикум из рачуноводства, ЦИД, Економски факултет Пале, 2009.

3. Ефекат goodwill-a на вриједност и финансијске извјештаје предузећа,

Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву број 6, 2012.

4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
5 Навести све претходне изборе у звања.
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4. Рачуноводствено обухватање трошкова истраживања и развоја, ФИНРАР,

10/12, 2012.

5. Aнализа финансијског, имовинског и приносног положаја предузећа на
Бањалучкој берзи, Међународни научни скуп, Еконбиз, Бијељина, 30-31. маја
2013. В.о.1/2, стр. 109-115.

6. Еколошки маркетинг и његове импликације на атрактивност туристичке

дестинације, Друга научно-стручна Конференција Јахорински пословни дани:

предузетништва, гастрономије и туризма (ЈПД-ПГТ-2013), Јахорина, 05-09.

марта 2013. В.о.1/1, стр.121-129.

7. Правни и рачуноводствени аспекти стечаја предузећа, Зборник радова

Економског факултета у Источном Сарајеву број 7, 2013.

8. Утицај финансијских мјера државе на доступност и цијену капитала, Други

инернационални научни скуп, Еконбиз, Бијељина, 3-4. Јула

2014.стр.објављено у часопису Нови економист 2015. 201-208.

9. Изазови за имплементацију концепта е-здравства у Босни и Херцеговини,

Научни скуп Економија данас – слободе, конкуренција, субвенције,

Универзитет у Источном Сарајеву, Андрићград, 01-02. септембар 2016. 524-

532.

10. Gavrilović, Z., Maksimović, M., Popović, B. Uticaj Internet stvari na razvoj

digitalne ekonomije, Novi Ekonomist – časopis za ekonomsku teoriju i praksu,

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, 2016.

11. Paunović, S., Popović, B., Kovačević, D. Profitability of banks in Bosnia and

Herzegovina: panel analysis, Proceedings  of  the  Faculty  of  Economics  in  East

Sarajevo, 2016.

12. Mlinarević, P., Gavrilović, Z., Popović, B. Financial implications of value image of

country of origin on the development of the national economy, The priority

directions of national economy development, University of Niš, Faculty of

Economics, 2016.
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Радови послије посљедњег избора/реизбора6

1.  Popović,  B.,  Paunović,  S. Obim banke, tržišna koncentracija i volatilnost profita

bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, Zbornik radova VI naučna konferencija

sa međunarodnim učešćem, Jahorinski poslovni forum 2017, Ekonomski fakultet

Pale. ISSN:2303-8969, str. 157-163.

Ovaj rad istražuje faktore koji determinišu volatilnost rezultata poslovanja bankarskog

sektora Bosne i Hercegovine koja je mjerena standardnom devijacijom prinosa na imovinu

u periodu 2010-2015. godine. Kao nezavisne varijable uključene su odnos ukupnih

nekamatnih rashoda prema ukupnim nekamatnim prihodima, leveridž, diverzifikacija, HHI

indeks tržišne koncetracije i obim banke. Analiza je pokazala da od posmatranih varijabli

samo HHI indeks tržišne koncetracije i diverzifikacija nemaju uticaj na kretanje volatilnosti

rezultata, dok su se ostale varijable pokazale kao značajne.

2. Пауновић, С., Поповић, Б. Да ли примјена фер вриједности доприноси

процикличности левериџа банкарског сектора Босне и Херцеговине, 5.

Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ, Бијељина, 2017. ISBN:978-99955-

45-25-3, стр. 245-252.

Овај рад истражује да ли примјена концепта фер вриједности у банкарском

сектору Босне и Херцеговине води процикличности левериџа. Левериџ је дефинисан

као однос укупне имовине банака и капитала. Процикличност левериџа је испитана

коришћењем економетрије панела, тако што је у првом моделу као независна

варијабла узета укупна имовина, док су у другом моделу укључене промјене имовине

које су под утицајем фер вриједности и оне које то нису. Анализа је показала да

процикличност левериџа није под утицајем концепта фер вриједности.

3. Popović, B., Paunović, S. Comprehensive income and the timeliness of loss

recognition in comprehensive income in banking sector in Bosnia and Herzegovina,

International scientific conference Unitech 2017, Gabrovo. p. IV 62-IV 66.

6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.



6

The comprehensive income, according to the concept based upon international accounting

standards, in addition to the results of business obtained by the application of the historical

cost, includes the effects of the application of the concept of the fair value. Taking into

account the importance of timely recognition of expenses and business incomes (accounting

conservatism) adjusted Basu model is partly applied in the work. The survey was conducted

for the period from 2010 to 2016 and all the financial statements of all banks in Bosnia and

Herzegovina have been taken.Two models are evaluated to determine whether the

application of the concept of fair value affects the level of conservatism in the banking

sector of Bosnia and Herzegovina.

4. Popović, B., Paunović, S. Finansijsko izvještavanje o sveobuhvatnoj i neto dobiti u

bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine, Četvrti naučni skup Univerziteta Istočno

Sarajevo INSTITUCIJE I EKONOMIJA – ŠTA (NE)MOŽEMO URADITI BOLJE,

Andrićgrad, 2017. str. 413-419.

Овај рад се бави анализирањем финансијских извјештаја у оквиру банкарског

сектора Босне и Херцеговине, посебно позиција нето добити и свеобухватне добити.

Свеобухватна добит исказује поред нето добити и промјене на финансијским

инструментима и другим позицијама на којима се исказују ефекти примјене

концепта, односно вредновања по фер вриједности. Истраживање је спроведено за

период 2010-2015 година и узети су финансијски извјештаји свих банака у Босни и

Херцеговини. Анализа је показала да постоји веома јака, позитивна и статистички

значајна корелација између нето добити и свеобухватне добити,  да не постоји

статистички значајна разлика између ових варијабли и да свеобухватна добит

показује већу волатилност у односу на нето добит.

5. Marjanović, J., Popović, B.  Istraživački rad u visokoobrazovnim  institucijama i

saradnja s realnim sektorom-stanje i perspektive, Zbornikradova, XXIII Skup

Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, Zlatibor 2017.

ISBN 978-86-7892-904-5, стр. 158-162.

Stvaranje intelektualne elite kroz proces obrazovanja predstavlja samo jednu od uloga

univeziteta. Fakulteti, a posebno instituti imaju veliki značaj u procesu istraživačkog rada,



7

pisanja projekata i primjene teorijskog znanja u realnom sektoru. Cilj je da se ukaže na to

da li je i u kojoj mjeri ta uloga zaista ostvarena u praksi. U radu je analizirana trenutna

pozicija zemalja okruženja u pogledu kvaliteta naučno-istraživačkih institucija i saradnje

univerziteta sa privredom. Poseban osvrt daje se na program Horizont 2020 i na

dosadašnje rezultate Srbije i BiH u okviru istog.

6. Prorok, V., Popović, B., Timotić, V., Balotić, G. Identification of Key Determinants

for the Tourism Performance Improvement in the Western Balkans Countries,

Mecas II, Mediterranean International Congress on Social Sciences, Ohrid, 2017.

ISSN: 2566-3216, p.539-553.

In its regular annual reports, the World Economic Forum (WEF) deals with the analysis

and ranking of tourism competitiveness of countries based on fourteen pillars, divided into

four categories: Enabling Environment, T&T Policy and Enabling Conditions,

Infrastructure and Natural and Cultural Resources. A travel and tourism competitiveness

index which measures the performance of countries in the field of travel and tourism is

formed, on the basis of the aforementioned categories. Given the fact that the tourist

regions, primarily the countries, differ in terms of the achieved level of tourism

competitiveness, it can be assumed that not all factors have an equal impact on improving

the performance of tourism in these countries. Therefore, the aim of this paper is to identify

the determinants that have a key impact on the tourism competitiveness of the Western

Balkan countries, and, using the Principal Component Analysis method, the determinants

that have a key influence on the Southern Europe tourism region as well. This allows us to

make a comparison and determine the position of the Western Balkan countries in relation

to the Southern Europe tourism region in order to define guidelines and strategies for

strengthening the competitiveness of the tourism sector.

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Др Борка (Радивоје) Поповић дипломирала је на Економском факултету Пале 2006.

године, на тему: „Извјештаји о токовима готовине“. Магистрирала је на Економском

факултету  Пале, на тему: „ Специфичности и отворена питања рачуноводственог

обухватања и извјештавања о сталним нематеријалним средствима “, 2011. године.

Прије избора у звање вишег асистента, у периоду (2006-2011) године радила је на
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Економском факултету Пале Универзитета  у Источном Сарајеву. Изводила је вјежбе

на предметима уже научне области Рачуноводство: рачуноводство, рачуноводство са

финансијском анализом, управљачко рачуноводство, анализа пословања и ревизија.

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
У звање вишег асистента изабрана је 2011. године (реизбор 2016). На Економском

факултету Пале изводила је вјежбе на првом и другом циклусу студија на сљедећим

предметима: Рачуноводство,Ррачуноводство са финансијском анализом, Управљачко

рачуноводство, Анализа пословања, Ревизија и Ревизија јавног сектора.

Према резултатима студентске анкете Др Борка Поповић је као виши асистент на

предметима на којима изводи вјежбе имала сљедеће оцјене, приказане у табели:

 Просјечне оцјене на студентској анкети по предметима у периоду 2014-2018

Назив

предмета

Академска

2014/2015

Академска

2015/2016

Академска

2016/2017

Академска

2017/2018

Рачуноводство 4.98 4.70 4.79 4.72

Анализа

пословања

4.93 4.91 4.99 4.91

Рачуноводство

са

финансијском

анализом

4.90 4.77 4.99 4.65

Просјечна оцјена наставника у цјелини у периоду 2014-2018

Година Просјечна оцјена

Академска 2014/2015 4.92

Академска 2015/2016 4.80

Академска 2016/2017 4,93

Академска 2017/2018 4.76

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата).
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6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7

Интервју са кандидаткињом одржан је 28.12. 2018. године у 13 часова у присуству

два члана комисије ,а оправдано одсутан је био проф. др Рајко Радовић. Након

упознавања са конкурсним материјалом кандидаткиње, чланови Комисије су

поставили питања кандидаткињи:

1. Какво је Ваше мишљење o актуелним силабусима и садржајима из УНО

Рачуноводство и ревизија на Универзитету у Источном Сарајеву  и заступљености

садржаја који се актуелном регулативом захтијевају у процесу стицања звања у

рачуноводственој професији у БиХ, те у складу са наведеним, изнесите своје

приједлоге и усаглашавања везано за постојеће силабусе на Економском факултету

Пале?

2. Потреба/нужност усклађивања рачуноводствених и регулаторних захтјева у циљу

повећања финансијске стабилности?

3. Недостаци и ограничења примјене концепта и рачуноводства фер вриједности у

привредним друштвима у Босни и Херцеговини?

Пошто је кандидаткиња саопштила да су јој питања јасна Комисија је наставила

процес интервјуа и разговора са кандидаткињом, др Борком Поповић. Кандидаткиња

је представила резултате свога рада у оквиру УНО Рачуноводство и ревизија, те

напоменула да се пријавила за избор у звање доцента с обзиром да испуњава све

Законом прописане услове за избор у наведено звање. Кандидаткиња је потом врло

сигурно и убједљиво  одговорила на сва питања те јасно и аргументовано изнијела

властите ставове. Чланови Комисије су и на основу укупног разговора са

кандидаткињом током интервјуа недвосмислено закључили да кандидаткиња др

Борка Поповић, испуњава све услове за избор наставника у звање доцента за ужу

научну област Рачуноводство и ревизија.

7 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 интервју у коме се наводи
датум, вријеме и мјесто одржавања интервјуа.)
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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 ОБРАЗОВАЊУ8

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
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Први кандидат
Минимални услови за
избор у звање9

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

Навести списак

минимално прописаних

услова

1. Има научни степен

доктора наука у

одговарајућој научној

области

2.Има најмање три рада

из области на коју се бира,

објављена у начним

часописима и зборницима

са рецензијом (наведени

радови 1-4).

3.Показане наставничке

способности

Испуњава у
потпуности све
услове

1.Доктор економских наука, УНО

Рачуноводство и ревизија

2.Има више од три рада из

области на коју се бира,

објављена у научним часописима

или зборницима са рецензијом, са

тематиком из области

рачуноводства

3.Дугогодишње професионално

искуство у наставном процесу и

раду са студентима као и високе

оцјене у процесу студентске

евалуације путем студентских

анкета.

8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
9 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77.,  78.  и 87.  Закона о високом образовању односно на основу члана 37.,  38.  и 39.  Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
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Закључно мишљење

Имајући у виду све претходно казано Комисија сматра да др Борка Поповић,

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

доцента за УНО Рачуноводство и ревизија. У прилог овог мишљења иду

чињенице да је кандидаткиња окончала одговарајући постдипломски студиј, у

континуитету је бирана у звање асистента и вишег асистента, те је одбранила

докторску дисертацију из УНО Рачуноводство и ревизија.  Поред тога,  у

формирању овог закључног мишљења  Комисија је имала у виду и досадашње

искуство и резултате кандидаткиње постигнуте у раду са студентима и оцјене

студената њеног рада у поступку студентског анкетирања.

Имајући у виду да су испуњени Законом дефинисани услови за избор у звање

доцента, предлажемо Наставно-научном вијећу Економског факултета Пале

и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се кандидаткиња др Борка

Поповић изабере у звање доцента за ужу научну област Рачуноводство и

ревизија.

Пале, 31.12.2018. године

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е:

1. Проф. др Радомир Божић, предсједник

                                           _______________________________

2. Проф. др Рајко Радовић, члан

                                          _______________________________

3. Проф. др Душко Шњегота, члан

                                          _______________________________

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Нема


