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НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ ЕКОНОМКСОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

виши асистент, ужа научна област Операциона истраживања. 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Пале, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 1057/19 од 17.5.2019. године, именовани смо у Комисију 

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

дневном листу “Глас Српске“ од 17.4.2019. године, за избор у академско звање виши 

асистент, ужа научна област Операциона истраживања 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

Састав комисије
1
 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 Станко Станић, редовни професор, предсједник 

Научна област Друштвене науке 

Научно поље Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област Операциона истраживања 

Датум избора у звање 31.12.2004.године 

Универзитет у Бањој Луци 

Економски факултет 

2. Др Ново Плакаловић, редовни професор, члан 

Научна област Друштвене науке 

Научно поље Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област Теоријска економија и Монетарна економија 

Датум избора у звање 29.5.2005.године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

3. др Весна Пророк, доцент, члан 

Научна област Друштвене науке 

Научно поље Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област Актуарство  

Датум избора у звање 23.2.2017.године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат: 

1.Слађана (Здравко) Пауновић 

 

 

                                                 
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. 



 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани 

члано 77.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. И 37. Правилника о поступку 

и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном/умјетничком вијећу Економског факултета Пале и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи 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 

01-С – 121 – LXIII/19, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 9.4.2019.године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 17.4.2019. 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

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

је конкурс расписан, списак предмета 

Виши асистент, УНО Операциона истраживања 

Број пријављених кандидата 

1 (један)  

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Слађана (Здравко) Пауновић 

Датум и мјесто рођења 

11.11.1982., Јечмишта, Фоча 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

Звања/радна мјеста 

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, уписана 2001. године, завршен 2006. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Економија 



 

 

Просјечна оцјена током студија
2
, стечени академски назив 

8,80, дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, уписана 2008.године, магистрирала 2012. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Операциона истраживања 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,56, магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

Економетријско моделирање личне потрошње 

Ужа научна/умјетничка област 

Операциона истраживања 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, дисертација 

пријављена 7.7.2016. године 

Наслов докторске дисертације 

Квантитативни економски модели и методе оцјене ефикасности функционисања 

пословних система 

Ужа научна област 

Операциона истраживања 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Асистент 2006-2012, Економски факултет Пале 

2
3
. Виши асистент 2012-2019, Екоомски факултет Пале 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
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1. 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. 

This paper examines the factors that determine the profitability of the banking sector in 

Bosnia and Herzegovina, measured by return on assets and net interest margin in the 

period 2008-2014. As the independent variables we used internal variables specific to 

the operations of banks, as well as external variables that represent the most important 

macroeconomic indicators. The analysis showed that the most significant impact of 

internal variables includes: cost-assets ratio of permanent and total assets, and the 

scope of the bank. When it comes to macroeconomic variables, inflation shows a 

significant effect on the movement of profitability of the banking sector in Bosnia and 

Herzegovina. 

 

2. Balotić, G-., Paunović, S., Mičić, J., Impact of the business sophistication 

indicators on the real economic indicators, International Scientific Conference, 

                                                 
2
 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за 

кандидате који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
3
 Навести све претходне изборе у звања. 

4
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских 

уџбеника) релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

Ekonomski fakultet Niš, oktobar 2016. Godine 

The basic precondition for good economic performance of a country, expressed through 

key macroeconomic indicators such as the industrial production level, GDP, exports 

and unemployment, lies in the competitive strength of its economy. Since the 

competitiveness of an economy is based on the competitive strength of its companies, 

the paper analyzes the factors which directly act on the micro-economic level, and in 

the case of developed countries, contribute to their overall economic prosperity. 

Business sophistication is the main subject of this work, particularly in the segment 

concerning its impact on overall economic dynamics, both those of most developed 

countries and those of developing countries, which are in various phases of transition 

process. 
 

3. Пауновић, С., Млинаревић, П., Балотић, Г., Мјерење и значај ефикасности 

туристичког сектора за валоризацију туристичког потенцијала, Зборник 

радова VI научна конференција с међународним учешћем Јахорински 

пословни форум, 2017.године 

Turizam je jedna od najbrže rastućih privrednih djelatmosti koja generiše značajan rast 

BDP-a izaposlenosti. Ekonomije brojnih zemalja počivaju na prihodima koji se 

ostvaruju u turizmu. Naročito je to slučaj sa zemljama koje su na srednjem nivou 

razvoja poput Hrvatske, Grčke i drugih mediteranskih zemalja. Međutim,visoko učešće 

turizma u BDP-u ne mora nužno da znači da je turistički sektor tih zemalja efikasan. 

Upravo su rezultati istraživanja u ovom radu pokazali da ne postoji nužna korelacija 

između dostignutog stepena efikasnosti u turizmu sa njegovim udjelom u BDP, dok 

postoji visoka korelacija sa BDP po glavi stanovnika. Cilj rada je analiza efikasnosti 

turističkih sektora 34 evropske zemlje primjenom analize obavijanja podataka. 

 

4. 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.   

Тhe 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. 
 

5. 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. 

Ovaj rad istražuje faktore koji determinišu volatilnost rezultata poslovanja bankarskog 

sektora Bosnei 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 

posmatranihvarijabli samo HHI indeks tržišne koncetracije i diverzifikacija nemaju 

uticaj na kretanje volatilnosti rezultata,dok su se ostale varijable pokazale kao 

značajne. 

 

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



 

 

процикличности левериџа банкарског сектора Босне и Херцеговине, 5. 

Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ, Бијељина, 2017. 

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. 

 

7. 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. 

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 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Мр Слађана (Здравко) Пауновић дипломирала је на Економском факултету Пале 

2006.године. Магистрирала је на Економском факултету Пале, на тему: 

„Економетријско моделирање личне потрошње “, 2012. године. Прије избора у 

звање вишег асистента, у периоду (2006-2012) године радила је на Економском 

факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву у академском звању асистент. 

Изводила је вјежбе на предметима уже научне области Операциона истраживања 

и Економетрија: Квантитативни економски методи и Економетрија.  

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

У звање вишег асистента изабрана је 2012. године. На Економском факултету 

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

предметима: Квантитативни економски методи, Економетрија, Економска 

анализа. 

мр Слађана Пауновић је као виши асистент на предметима на којима изводи 

вјежбе имала сљедеће оцјене, приказане у табели: 

 

Просјечне оцјене у периоду 2012-2013 године 

Година Просјечна оцјена 

Академска 2012/13 4,72 

Академска 2013/14 4,87 

Акаемска 2014/15 4,52 



 

 

Академска 2015/16 4,5 

Академска 2016/17 4,825 
 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог 

кандидата). 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
5
 

Интервју са кандидаткињом обављен је дана 28.5.2019. године са почетком у 

14:00 часова у просторијама Економског факултета Пале. Интервју је обављен уз 

присуство свих чланова Комисије. По завршетку интервјуа Комисија је 

констатовала да кандидаткиња испуњава све Законом прописане услове за избор у 

звање вишег асистента.  

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
6
 

Није предвиђено Законом и условима конкурса. 

 

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 звање
7
 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Завршен други циклус 

студија 

Испуњава Магистар економских наука 

Просјечна оцјена на 

првом циклусу студија 

минимално 8,00 

Испуњава 8,80 

Просјечна оцјена на 

другом циклусу студија 

Испшуњава 9,56 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Имајући у виду све претходно казано Комисија сматра да мр Слађана 

                                                 
5
 Интервију 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 

(Интервију 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.) 
6
 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. 
7
 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 



 

 

Пауновић испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање виши 

асистент за ужу научну област Операциона истраживања. У прилог овог 

мишљења иду чињенице да је кандидаткиња окончала одговарајући 

постдипломски студиј,  те је пријавила докторску дисертацију из уже научне 

области  Операциона истраживања и да је објавила седам научних чланака од 

периода последњег избора.. 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 њеног рада у 

поступку студентског анкетирања. 

 

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

вишег асистента, са задовољством  предлажемо Наставно-научном вијећу 

Економског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се 

кандидаткиња мр Слађана Пауновић  изабере у звање вишег асистента  за ужу 

научну област Операциона истраживања. 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

2. ____________________________________________, члан 

3. ____________________________________________, члан 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору 

дужан је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини 

сасатвни дио овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


