
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР 

НАСТАВНИКА У СВА ЗВАЊА 

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ  

 

Конкурс објављен: дневни лист „ГЛАС СРПСКЕ“, 01.04.2015. године  

Ужа научна/умјетничка област: ТЕОРИЈСКА ЕКОНОМИЈА  

Назив факултета: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  

Број кандидата који се бирају: 1 (један)  

Број пријављених кандидата: 1 (један)  

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: БОШКО (ВЛАДО) МАНДИЋ  

Датум и мјесто рођења: 13. март 1959. године  

Установе у којима је био запослен: РО ЕКК Приједор; Општина Приједор; 

Министарство за избјегла и расељена лица Републике Српске; „Конфекција Борац“ 

АД Приједор; „Протект“ АД Приједор; Висока школа за примјењене и правне науке 

„Прометеј“ Бања Лука; Висока школа пословног менаџмента „Примус“ Градишка.  
Звања/радна мјеста: предавач високе школе, професор високе школе, руководилац, 

директор, шеф одсјека, предсједник УО, руководилац сектора, референт.  
Научна/умјетничка област: Теоријска економија.  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /  

 

2. Библиографија, дипломе и звања  

Основне студије:  

Назив институције: Економски факултет Универзитета „Ђуро Пуцар Стари“ у 

Бањалуци.  
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 11.01.1984. године.  

 

Постдипломске студије:  

Назив институције: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 11.01.2008. године.  

Назив магистарског рада: „Трошкови диференције и гранични трошкови и њихов 

значај у одређивању политике цијена“.  
Ужа научна/умјетничка област: није наведено у дипломи.  

 

Докторат:  

Назив институције: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 11.06.2012. године.  

Назив дисертације: „Утицај квантитативне структуре улагања и трошења капитала на 

квалитет економије привређивања“.  
Ужа научна/умјетничка област: није наведено у дипломи.  

 

Претходни избори у наставна и научна звања (институције, звање и период):  
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1. Висока школа пословног менаџмента „Примус“ Градишка, предавач високе 

школе, 2010–2013;  

2. Висока школа пословног менаџмента „Примус“ Градишка, професор високе 

школе, 2013– . 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата  

1. Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Чланци:  

1. Бошко Мандић, „Калкулација трошкова по производима и услугама“, 

Транзиција – међународни научно-стручни часопис за економију и политику 

транзиције, Тузла-Београд-Букурешт-Загреб, 21-22/2008, 203–217;  

2. Бошко Мандић, Жељко Грубљешић, „Муниципалне обвезнице – финансијска 

помоћ развоју локалних заједница“, Индустрија – часопис Економског 

института – Београд, 1/2011, 99–110;  

3. Бошко Мандић, „Анализа граничних трошкова као додатни оријентир пословне 

политике предузећа“, Финрар, 5/2008, 20–29;  

4. Бошко Мандић, „Праг економичности – тачка корисности 

кориштењакапацитета“, Значења, 63/2008, 219–230;  

5. Бошко Мандић, „ Анализа граничних трошкова као додатни оријентир пословне 

политике предузећа“, Значења, 62/2008, 217–236; (НАПОМЕНА: Рад је у 

претежном дијелу подударан горе наведеном раду истог наслова.)  

6. Бошко Мандић, „Структура и динамика трошкова као елемент улагања“, 

Примус, 2/2010, 145–149;  

7. Далибор Мисирача, Бошко Мандић, „Глобално пословање – улога и значај 

глобалних компанија“, Зборник радова наставника и сарадника Прометеј висока 

школа за примјењене и правне науке, 3/2011, 58–70;  

8. Бошко Мандић, Јеленко Коњевић, „Оптимална структура извора финансирања 

капитала – однос властитих и туђих средстава“, Зборник радова наставника и 

сарадника Прометеј висока школа за примјењене и правне науке, 3/2011, 135–143;  

9. Бошко Мандић, Јеленко Коњевић, Игор Стојановић, „Лидерство кроз теорију и 

праксу (Лидерство – појам, улога и значај)“, Примус, 3/2011, 108–114;  

10. Бошко Мандић, Јеленко Коњевић, Игор Стојановић, „Лидерство кроз теорију и 

праксу (Лидерство – теорије лидерства)“, Примус, 4/2012, 116–127.  

 

Монографије:  

1. Бошко Мандић, Управљање трошковима, М. Power, Бања Лука, 2009.  

 

Приручници (наведено у библиографији):  

1. Бошко Мандић, Практични приручник за функционално образовање, ВШПМ 

„Примус“, Градишка, 2008.  

 

2. Радови послије посљедњег избора/реизбора) 

1. Boško Mandić, Boro Vojvodić, „Sustainability of Public Debt in The Republic of 

Srpska“, European Journal of Business and Social Sciences, vol. 3 no.1/2014, 146–154;  
 

У овоме раду, објављеном на енглеском језику, аутори анализирају јавни дуг Републике 

Српске, сагледавајући га кроз тренутно стање јавног дуга, перспективе будућих промјена 

јавног дуга, као и његово сервисирање и могућности стабилизације макроекономских 

показатеља у вези са јавним дугом. Поредећи јавни дуг Републике Српске са јавним дугом 
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земаља у окружењу и одабраним земљама Европске уније, аутори закључују да је јавни дуг 

Републике Српске стабилан и у границама ниске задужености са могућношћу преласка у 

умјерену задуженост. Аутори предлажу уредно сервисирање јавног дуга и прихватање 

препорука ММФ-а и оквира Мастрихтског споразума, како би јавни дуг био задржан испод 

границе од 60% задужености у односу на БДП. 

 

2. Бошко Мандић, Јеленко Коњевић, Игор Стојановић, „Лидерство кроз теорију и 

праксу (Лидерство у акционарском друштву)“, Примус, 5/2013, 25–33.  
 

Коауторски рад се по своме наслову надовезује на раније радове истих коаутора који су се 

тицали лидерства. У овом раду се приказује лидерство кроз призму стања саобраћајног 

предузећа „Аутопревоз“ из Бање Луке. На овој, такорећи, студији случаја, коаутори 

анализирају промјене броја возила у предузећу, имовину предузећа уопште, структуру 

прихода, људске ресурсе и политику квалитета овога предузећа. Осврћући се на теоријске 

темеље истинског лидерства, којом приликом се наводе четири фусноте – једине у раду, 

аутори трагају за лидерством које би могло да препозна потенцијале предузећа 

„Аутопревоз“. Закључно, коаутори подсјећају на процес глобализације и процес убрзаног 

технолошког напретка, доводећи их у везу са лидерством као кључем успјеха модерних 

организација. Рад су писала три коаутора наукупно девет страна. 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије и/или посљедњег избора/реизбора  

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора  

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

1. Рецензија: Никола Војводић, Економски ефекти маркетинга: анализа, планирање и 

мјерење, Музеј Козаре, Приједор 2013. 

 
5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије и/или посљедњег избора/реизбора  

1. Члан редакцијског одбора научно стручног часописа „Примус“ ВШПМ „Примус“ 

Градишка;  

2. Судски вјештак економске струке – Министарство правде Републике Српске. 

3. Замјеник предсједника Сената ВШПМ „Примус“ Градишка. 
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III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Комисија за писање Извјештаја за избор наставника у сва звања на ужу научну област 

Теоријска економија (предмет: Микроекономија), именована Одлуком Наставно-научног 

вијећа Економског факултета бр. 750/15 од 14.05.2015. године у саставу:  

1. Др Хамид Алибашић, редовни професор Економског факултета у Брчком 

Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Теоријска економија и 

монетарна економија,предсједник Комисије;  

2. Др Марко Секуловић, редовни професор Економског факултета у Нишу, ужа 

научна област Теоријска економија, члан;  

3. Др Ново Плакаловић, редовни професор Економског факултета Пале 

Универзитета у ИсточномСарајеву, уже научне областиТеоријска економија и 

Монетарна економија, члан;  

 

разматрала је конкурсни материјал поводом Конкурса за избор у сва звања за ужу научну 

област Теоријска економија, који је објављен 01.04.2015. године у дневном листу „Глас 

Српске“.  

 

На Конкурс за избор у сва звања за ужу научну област (УНО) Теоријска економијапријавио 

се  један кандидат. Комисија је цијенила испуњеност кумулативно постављених 

минималних услова за избор у звање (чл. 77 ст. 1 т. г Закона о високом образовању, 

„Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), чиме је 

предвиђено да „за доцента може бити биран кандидат који:  

1) има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области,  

2) има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена у научним 

часописима и зборницима са рецензијом и  

3) показане наставничке способности“.  

 

1. 

Цијенећи испуњеност првог минималног услова (научни степен доктора наука у 

одговарајућој научној области), Комисија је констатовала да је пријављени кандидат 

стекао академску титулу и научно звање доктора наука из економије.Конкурс је расписан за 

избор у сва звања за ужу научну област Теоријска економија, а та ужа научна област спада 

у научно поље Економија и пословање, односно у научну област Друштвене науке (Прилог 

број 1 Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима, 

„Службени гласник Републике Српске“, бр. 22/09 и 27/10).  

2. 

Испуњеност другог минималног услова (најмање три научна рада из области за коју се 

бира, објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом) Комисија је 

цијенила како слиједи (приликом напомена о ужим научним областима коришћена је 

номенклатура ужих научних области у складу са горе наведеним Правилником о научним и 

умјетничким областима, пољима и ужим областима).  

Кандидат Бошко Мандић је навео укупно 14 (четрнаест) радова, од којих је један 

монографија. Цијенећи приложене примјерке радова, Комисија је утврдила да се радови 

овог кандидата тичу предузетништва, маркетинга, пословних финансија, економике 

предузећа, економике пословања, те менаџмента (5.2.5; 5.2.6; 5.2.10; 5.2.17). Комисија 

констатује да овај кандидат не испуњава други минимални услов, будући да нема 

најмање три рада из УНО Теоријска економија. Комисија такође сматра неопходним да 

нагласи да је кандидат објавио два иста рада у различитим часописима („Анализа 

граничних трошкова као додатни оријентир пословне политике предузећа“, Финрар и 
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Значења, 2008.) што се у најбољем случају сматра кршењем добрих академских обичаја.  

 

Сумирајући изложено, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава други минимални 

условза избор у звање доцента. 

3. 

Показане наставничке способности су трећи минимални услов за избор у звање 

доцента. Комисија је, према приложеноме, утврдила да кандидат др Бошко Мандић 

посједује извјесно наставничко искуство– Висока школа пословног менаџмента „Примус“ 

Градишка, (од 2013. године у звању професора високе школе за УНО Теоријска економија, 

предавач високе школе у времену 2010–2013. година);  

 

Цијенећи испуњеност сва три кумулативно постављена минимална услова за избор 

академског особља у научно-наставно звање доцента, без чије испуњености се не може 

приступити даљем вредновању чињеница наведених у пријави кандидата, Комисија 

за писање извјештаја за избор у сва звања за ужу научну област Теоријска економија 

констатовала је да КАНДИДАТ ДР БОШКО МАНДИЋ НЕ ИСПУЊАВА 

МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ за избор у научно-наставна звања за која је расписан 

Конкурс и за која су се кандидат пријавио. Због наведеног, Комисија сматра да НЕМА 

ЗАКОНСКОГ ОСНОВА за избор кандидата у звање доцента за ужу научну област 

Теоријска економија. 
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Чланови Комисије: 

 

 
1. ____________________________ 

 

Др Хамид Алибашић, редовни професор, ужа научна област Теоријска економија и 

монетарна економија, Универзитет у Источном Сарајеву – Економски факултет Брчко, 

предсједник Комисије 

 

 

2. ____________________________ 

 

Др Марко Секуловић, редовни професор Економског факултета у Нишу, ужа научна област 

Теоријска економија, члан; 

 

3. ____________________________ 

 

Др Ново Плакаловић, редовни професор Економског факултета Пале Универзитета у 

ИсточномСарајеву, уже научне области Теоријска економија и Монетарна економија, члан; 

 

 

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са 

приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.)  

 

 

Источно Сарајево: 10.06.2015. године Члан(ови) Комисије: 

1. __________________________ 

 

2. __________________________ 
 

 


