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НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

доцента или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област: Међународна 

економија. 

 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Економског факултета Пале, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 1757/18 од 6.9.2018. године, именовани смо у Комисију за 

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

листу “Глас Српске“ од 19. Септембра 2018 године, за избор у академско звање доцента или 

ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Међународна економија. 

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 Александар Стојановић, редовни професор, предсједник 
Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област: Фискална економија 

Датум избора у звање: 16.10.2017. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

2. др Радован Ковачевић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област: Међународни економски односи 

Датум избора у звање: 2009. 

Универзитет у Београду 

Економски факултет Београд 

3. 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 у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

 

                                                 
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 претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат: 

1. Марко (Ристо) Ђого 
 

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 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 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 14.9.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 19. Септембар 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 или ванредни професор, УНО Међународна економија 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Марко (Рист0) Ђого 
Датум и мјесто рођења 

30.11.1983, Сарајево 

                                                 
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. 



 

 

Установе у којима је кандидат био запослен: 

Економски факултет Пале 

Звања/радна мјеста 

Асистент, виши аистент, доцент 

Научна област: 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

Удружење економиста Републике Српске – SWOT (од 2011-), 

Удружење младих предузетника Републике Српске (од 2015 -) 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет у Источном Сарајеву, 

2002-2006. 

Назив студијског програма, излазног модула: 

Економија 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

9.13, дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет у Источном Сарајеву, 

2006-2009 

Назив студијског програма, излазног модула: 

Пословне финансије и банкарство 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

9,70, магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

Утицај финансијске либерализације на привреде земаља у транзицији са освртом на 

БиХ 

Ужа научна/умјетничка област: 

Монетарна економија/међународна економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, 2009-2013. 

Наслов докторске дисертације 

Утицај режима девизног курса на платни биланс Босне и Херцеговине, Србије и 

Хрватске 

Ужа научна област 

Међународна економија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Асистент (1.2.2007. године) 

2. Виши асистент (11.2.2010. године) 

3. Доцент (27.9.2013. године) 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

                                                 
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. 



 

 

Радови прије посљедњег избора у звање: 

 

Тип 

публикације 

Година Аутори Наслов, Издавач/часопис 

1. Рад 

(часопис)

  

2013. Ђого, М. Stairways to hell (Historical 

interventionism as  true roots of current 

global economic crisis), Kastamonu 

University Journal of Economics & 

Administrative Science Faculty, Vol. 3 

Issue 2, Kastamonu (Turkey) 

2. Књига 2012. Ђого, М. Прича о новцу, новац и монетарна 

политика кроз историју, Удружење 

економиста Републике Српске  - 

SWOT, Бања Лука, 2012. 

3. Рад 

(часопис)

  

2011. Ђого, М. Успјех земаља у транзицији: теорија, 

политике и реалност, Годишњак 

Правног факултета у Источном 

Сарајеву број 1/2011, И. Сарајево 

4. Рад 

(часопис)

  

2011. Ђого, М Стање фундаменталних механизама 

на којима почивају монетарни 

системи БиХ, Србије и Хрватске,  

Годишњак Правног факултета у 

Источном Сарајеву број 2/2011, И. 

Сарајево. 

5. Рад 

(конфр.) 

2011. Ђого, М. Разлози за туђи успјех и босански 

неуспјех у процесу транзиције (стање 

у БиХ, ћорсокак или нова шанса), 

Зборник радова са међународне 

конференције Криза транзиције или 

транзиција кризе, Бања Лука, 28-

29.4.2011. 

6. Рад 2011. Ђого, М. Теорема немогућег тројства у 

http://markodjogo.blogspot.com/2013/05/stairways-to-hell-historical.html
http://markodjogo.blogspot.com/2013/05/stairways-to-hell-historical.html
http://markodjogo.blogspot.com/2013/05/stairways-to-hell-historical.html


 

 

(часопис)

  

искуству ЗУТ, Зборник радова 

Економског факултета  број 6., 

Источно Сарајево. 

7. Рад 

(часопис) 

2011. Ђого, М. Босна и Херцеговина: монетарни 

систем и трговински дефицит, 

Зборник радова Економског 

факултета  број.  5, Источно Сарајево. 

8. Рад 

(часопис) 

2011. Ђого, М. Приказ књиге: Штедња и економски 

раст у БиХ, Зборник радова 

Економског факултета  број.  5, 

Источно Сарајево. 

9. Рад 

(часопис) 

2010. Ђого, М. Међународни монетарни фонд: од 

идеје до саврмене праксе, Зборник 

радова Економског факултета  број. 4,  

И. Сарајево. 

10. Рад 

(часопис)

  

2010. Ђого, М. 

 

Европско акционарско друштво 

(Е.А.Д.) – Societas europeae“, 

FINANCING број.0 (промотивни 

број), Бања Лука. 

11. Рад 

(часопис) 

2008. Ђого, М. Прилог истраживању природе везе 

финансијксог и ералног сектра, 

Зборник радова Економског 

факултета  број 2 2/2008, И. 

Сарајево. 

12. Књига 

(уџбеник) 

2007. (ко-аутор) Економија Српске Економски 

факултет у И. Сарајеву, Источно 

Сарајево, 2007. 

 

 

 

 

 



 

 

Радови послије посљедњег избора у звање5 

 

Тип публикације Година Аутори Наслов, Издавач/часопис 

1. Уџбеник 2018. Ђого, М. Увод у концепт и политику 

макроконкурентности, Завод за 

уџбенике и наставна средства 

Источно Сарајево, И Сарајево, 

2018. 

2.  Рад 

(часопис) 

2018. Ђого, М. 

Пророк, В. 

PREFERABLE DIRECTIONS IN 

REFORM OF THE INTERNATIONAL 

TRADING SYSTEM FROM THE 

STANDPOINT OF DEVELOPMENT 

NEEDS OF THE SMALL 

COUNTRIES IN EASTERN EUROPE,  

ECONOMIC THEMES (2018) 56(2): 

139-160 

3. Рад 

(часопис) 

2018. Ђого, М. 

Владушић, 

Љ. 

KINDLEBERGER AND 

MACROMANAGEMENT, Journal of 

Contemporary Economic and 

Business Issues (JCEBI), Vol.5 (2018) 

No.1, pp. 51 – 66 

4. Рад 

(конфер.) 

2018. Ђого, М. THE LABOR THEORY OF VALUE 

STRIKES BACK: ULC + THE 

METHOD FOR MEASURING THE 

LEVEL OF NATIONAL 

COMPETITIVENESS, Proceedings 

from MHRO2018, 4-5, October, 2018, 

Skopje. 

5. Рад (конфер.) 2018. Ђого, М. 

Лазаревић, 

М. 

ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ: 

МАСОВАНА ПОЈАВА ИЛИ 

ЛУКСУЗ ЗА ОДАБРАНЕ,Зборник 

                                                 
5 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

радова са VII конференције са 

међународним учешћем ЈБФ 2018. 

Јахорина 23-24.март, 2018. 

6. Рад  

(конфер.) 

2017. Ђого, М. 

Пророк, В. 

INFLUENCE OF FREE TRADE 

WITH GERMANY ON ECONOMIC 

STRUCTURE OF SMALL 

COUNTRIES IN EASTERN, 

Proceedings from 12th international 

conference Challengaes of Europe: 

Innovative Respondes for Resilient 

Growth and Competitiveness, Brač 

(Croatia), 17- May, 201. 

7. Рад 

(часопис) 

2017. Ђого, М. 

Грујић, М. 

КРИПТОВАЛУТЕ –ОСТВАРЕЊЕ 

ХАЈЕКОВОГ СНА, ПРИЛИКА ЗА 

ИНЕВСТИЦИЈУ ИЛИ ПРОЛАЗНИ 

ТРЕНД, ФИНРАР број 5,  Banja 

Luka, 2017. 

8. Рад 

(часопис) 

(Thomson 

Reuters SCI 

list indexed) 

2016. Ђого, М. 

Станишић, 

Н. 

IS THE GLOBAL 

COMPETITIVENESS REPORT THE 

RIGHT MEASURE OF 

MACROECONOMIC 

COMPETITIVENESS, Proceedings of 

Rijeka Faculty of Economics: Journal 

of Economics and Business, Volumen 

34, svezak 1, 2016, Original scientific 

paper UDC: 39.137.2 doi: 

0.18045/zbefri.2016.1.91 

9. Рад (конфер.) 2016. Ђого, М. 

Перовић, Н. 

Старовлах-

Ђого, Т. 

ДОМЕТИ КОХЕЗИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, 

ПОУКЕ ЗА ЗЕМЉЕ ЗАПАДНОГ 

БАЛКАНА, Зборник радова са 

научне конференције са 



 

 

међународним учешћем JПФ 2016, 

24-26. Фебруар 2016, Јахорина. 

10. Рад (конфер. 2016. Ђого, М. 

Пандуревић, 

Н. 

THE ROLE OF THE STATE IN 

DEVELOPMENT OF TOURISM 

OFFER IN EXPERIENCES OF 

BALKANS COUNTRIES, Proceedings 

from 2th Congress of sport tourism, 

11-12.11.2016, Makarska (Croatia) 

11. Рад(конфер.) 206. Меловић, Б. 

Ђого, М. 

Чановић, И. 

 

Branding of sport as determinant of  

tourism development, Proceedings 

from 2th Congress of sport tourism, 

11-12.11.2016, Makarska (Croatia) 

12. Рад (конфер.) 2015. Ђого, М. 

Перовић, Н. 

Старовлах-

Ђого, Т. 

LIBERALS, GRADUALISTS AND 

COUNTRIES LOST IN TRANSITION 

(Impact of chosen transition strategy 

on rate of economy growth in 

countries of east and central Europe, 

Balkans and Baltics), 

Proceedings of JBD2015 scientific-

proffesional conference with 

international participation, 25-27. 

February 2015, Jahorina. 

13 Рад (часопис) 2014. Грујић, М. 

Ђого, М. 

БИТКОИН ГРОЗНИЦА – 

АЛТЕРНАТИВА НОВЦУ, 

ПРИЛИКА ЗА УЛАГАЊЕ ИЛИ 

ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРА? ФИНРАР 

број 2, Бања Лука, 2014. 

14. Рад (конфер.) 2014. Ђого, М. 

Старовлах-

Ђого, Т. 

РЕСТРУКТУИРАЊЕ 

БАНКАРСКИХ СЕКТОРА БИХ, 

СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ: ДА ЛИ ЈЕ 

ПРЕТЈЕРИВАЊЕ ИЗА 

НАС?Зборник радова са научног 



 

 

скупа: Економија и криза: требају 

ли нам нови одговори, Андрићград, 

Andrićgrad, 12-13, септембар 2014. 

15. Рад (конфер.) 2014. Ђого, М. 

 

УЛАГАЊЕ У ТУРИЗАМ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – 

ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О 

ИНВЕСТИЦИОНИМ 

ФОНДОВИМА КАО 

ПОТЕНЦИЈАЛНА 

ШАНСА,Зборник радова са III 

научно-стручне конференција са 

међународним учешће, ЈПД2014 – 

Иновативност и предузетништво у 

туризму, 4-7 Фебруар 2014, 

Јахорина. 

 
Књига Увод у концепт и политику макроконкурентности на један веома занимљив и јасан 

начин упознаје читаоце са неколико тематских цјелина чије познавање је неопходно за 

разумијевање појма  макроконкурентности – развој концепта националне конкурентности 

кроз историју, принципе слободне трговине, теоретске и практичне разлоге за постојање 

трговинских ограничења, узроке и посљедице појаве дужничких криза, процес 

глобализације, те пружа конкретне савјете како повећати конкурентности земаља региона.  

Књига се састоји из 6 глава и предговора. У првој глави је представљен појам 

макроконкурентности, те начини његовог мјерења. 

У другој глави је, у историјском контексту, изложен настанак теорија међународне трговине 

које објашњавају шаблоне трговине. 

У трећој глави су изложени таласи глобализације, те датаљније објашњено како 

либерализација токова роба, капитала и радне снаге доприноси порасту свјетског 

благостања. 

У четвртој глави се разматра пракса протекционизма у контексту убрзаног развоја појединих 

земаља, али и даје критички осврт на неуспјешне покушаје који су довели до избијања 

дужниких криза и општег економског заостајања појединих (група) земаља. 

У петој глави се детаљније излажу начини превазилажења платно-билансних проблема, док 

нас у шестој аутор упознаје са институцијама у Бих, Србији и Хрватској задуженим за 



 

 

повећање нивоа конкурентности извоза из ових земаља. 

Рад Preferable directions in reform of the international trading system from the standpoint of 

development needs of the small countries in Eastern Europe, критички преиспитује правила на 

којима почива постојећи међународни финансијски и трговински систем, те даје приједлоге 

како омогућити реиндустријализацију земаља у развоју истовремено одржавајући 

достигнути ниво глобализације. 

Рад Kindleberger and macromanagement, образлеже историјске околности у којима је настала 

теза о еволуцији планог биланса током процеса развоја земље, те у контексту ЕУ-интеграција 

земаља насталих распадом СФРЈ предвиђа кретање текућих биланса ових земаља у средњем 

року. 

Рад The labor theory of value strikes back: ULC + the method for measuring the level of national 

competitiveness, излаже историјске околности које су довеле до развоја теорије и метода 

мјерења нивоа националне конкурентности, те предлаже нови метод мјерења нивоа 

националне конкурентности тзв. ICNP (индикатор текуће продуктивности земаља) који 

представља занимљиву допуну широко кориштеним методама. 

Рад Influence of free trade with Germany on economic structure of small countries in Eastern 

Europe, анализира процес конвергенције привредних структура земаља које су некада 

припадале тзв. „источном блоку“до кога долази услијед развијања економских односа са 

земљама Западне Европе, прије свега Њемачком. 

Рад Is the Global Competitiveness Report the right measure of macroeconomic competitiveness, је 

рад објављен у часопису са  Thomson Reuters SCI листе на кога се позивају и инострани 

аутори (цитиран је у 4 рада објављена у иностраним часописима), као примјер утемељене 

критике метода на које се ослања Свјетски економски форум при оцјени нивоа 

конкурентности земаља. Овај рад је понудио и нову методу мјерења нивоа националне 

конкурентности названу 6BIC (шест базичних индикатора конкурентности), код које се ради 

о реафирмацији output метода мјерења нивоа националне конкурентности. 

Рад Домети когезионе политике Европске уније, поуке за земље Западног Балкана, даје 

занимљив осврт на историју кохезионе политике ЕУ, њена ограничења и постигнућа на 

примјеру „старих“ земаља чланица, те реформу ове политике кроз постојећи и претходни 

буџетски оквир ЕУ што утиче на њене домете у случају „нових“ земља чланица. 

Рад LIBERALS, GRADUALISTS AND COUNTRIES LOST IN TRANSITION (Impact of chosen 

transition strategy on rate of economy growth in countries of east and central Europe, Balkans and 

Baltics), анализи стратегије транзиције које су примјењивале земље Источне Европе и указује 

да теоријски  „савршену“ стратегију није предузела нити једна земља, мада су теоријским 

идеалима најближе биле Словенија (градуалистички приступ) и Естонија (шок терапија). 



 

 

Неуспјех већине земаља Балкана аутори приписују одсуству било какве стратегије, односно 

стихијском приступу овом сложеном и важном питању. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

Марко Ђого је прије избора у звање доцента био ангажован на Економском 

факултету у Источном Сарајеву/Палама у звању асистента и вишег асистента на 

предметима: Монетарна економија, Новац, институције и тржишта, Банкарство и 

осигурање, Банкарски менаџмент. У том периоду написао је једну књигу: Прича о 

новцу: новац и монетарна политика кроз историју (Удружење економсита 

Републиек Српске – SWOT, Бања Лука, 2012) која је служила као додатни материјал 

(материјал за вјежбање) на предмету Новац, институције и тржишта, те био је  

коаутор још једне књиге/уџбеника: Економија Српске (Економски факултет у И. 

Сарајеву, И. Сарајево, 2007) 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Марко Ђого је од избора у звање Доцента на Економском факултету Пале до данас  

изводио наставу на предметима: Међународна економија, Међународне финансије, 

Пословање трговинских предузећа, Политика конкурентности (II циклус студија) и 

Регионални финансијски системи (II циклус студија). 

На Економском факултету у Брчком изводио је наставу на предметима I циклуса: 

Међународна економија и Међународне финансијске институције. 

На Економском факултету Универзитета Џемал Биједић из Мостара изводио је 

наставу на предмету Инвестициони менаџмент (II циклус студија). 

За предмет Политика конкурентности написао је уџбеник под насловом: Увод у 

концепт и политику макроконкурентности, изашао из штампе 2018. године у 

издању Завода за уџбенике и наставна средства И. Сарајево. 

Образовна дјелатност Марка Ђога обухвата и чланство у сљедећим комисијама: 

1. Докторска дисертација: СПОЉНА ТРГОВИНА И ИНОСТРАНА СРЕДСТВА У 

ФУНКЦИЈИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, кандидата Весне 

Петровић, Економски факултет Пале, 2016, члан комисије; 

2. Мастер рад: УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЛОВНИХ ЦИКЛУСА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ СА ПОСЛОВНИМ ЦИЛУСИМА У ЕВРОЗОНИ У КОНТЕКСТУ 



 

 

ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, кандидата Сњежане Зарић,  Економски 

факултет Пале, 2017, ментор; 

3. Мастер рад: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ 

ФОНДОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, СРБИЈИ, ХРАВСТКОЈ И ЦРНОЈ ГОРИ 

ОД ПОЧЕТКА ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ДО ДАНАС, кандидат Милица Бојат, 

Економски факултет Пале, 2017, ментор; 

4. Мастер рад: УЛОГА ТРГОВИНЕ И ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У ПРОЦЕСУ 

ОПОРАВКА ПРИВРЕДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, кандидата Зорице Ковач, 

Економски факултет Пале, 2018, члан; 

5. Мастер рад: СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У БИХ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА 

КОНКУРЕНТНОСТИ, кандидата Александре Глуховић, Економски факултет Пале, 

2017, члан; 

6. Мастер рад: УТИЦАЈ ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА НА ДОМАЋУ ШТЕДЊУ И 

ГРАДЊУ МЕЂУСОБНОГ ПОВЈЕРЕЊА, кандидата Светлане Митровић, Економски 

факултет Пале, 2016, члан 

7. Мастер рад: КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ТРЖИШТУ КОМУНИКАЦИЈА У БИХ, 

кандидата Вање Вукојичић, Економски факултет Пале, 2016, члан; 

8. Мастер рад: ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ – ПРЕДУСЛОВ КОРИШТЕЊА СРЕДСТВА ЕВРОПКСЕ УНИЈЕ, 

кандидата Сандре Сикиме, Економски факултет Пале, 2014, члан 

9. Мастер рад: ТРГОВИСНКА РАЗМЈЕНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ЕУ-28, 

ЕФТА-ОМ И ВЕФТА-ОМ, кандидата Хелене Ковач, Економски факултет Пале, 2015, 

члан; 

10. Мастер рад: ЕФЕКТИ ОСНИВАЊА И РАДА ИНЕВСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У 

БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, кандидата Ивана Томића, Економски факултет Пале, 

2015, члан; 

11. Мастер рад: СУПЕРВИЗИЈА БАНАКА И БАНКАРСКЕ КРИЗЕ, кандидата Драгана 

Гојковића, Економски факултет Пале, 2015, члан; 

12. Мастер рад: РЕАЛНИ СЕКТОР ПРИВРЕДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 

СВЈЕТЛУ ОТПОРНОСТИ НА КРИЗУ, кандидата Бојана Вучичевића, Економски 

факултет Пале, 2015. Члан. 

Марко Ђого је континуирано високо оцијењен од стране студената Економског 



 

 

факултета Пале о чему свједоче и резултати посљедње анкете: 

 

 

 

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. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА6 

                                                 
6 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.) 



 

 

 
Дана 9. 10. 2018. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Економског 

факултета Пале, Комисија у двотрећинском саставу проф. др Александар Стојановић и проф. 

др Младен Ребић, одржала је интервју са кандидатом др Марком Ђогом. 

Комисија је од кандитата тражила да се укратко представи, те је поставила питања, а 

како слиједи: 

1. Да ли сте упознати са доприносом овогодишњих добитника награде Швадске 

академије наука и умјетсности у част Алфреда Нобелова из области економије? 

2. Какав је Ваш поглед на будућност Европских интеграција? 

3. Да ли планирате сарадњу са иностранством у будућем периоду? 

 

Кандидат је кроз своје одговоре увјерио Комисију да је упознат са актуелним питањима из 

области за коју је расписан конкурс. 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ7 

 

 

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 звање8 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Најмање један изборни 

период проведен у звању 

доцента 

Да 

Кандидат је изабран у звање 

доцента на Економском факултету 

Пале 27.9.2013. године 

Најмање пет научних 

радова из области за коју 

се бира, објављених у 

Да 

Комисија сматра да кандидат има 

седам (7) радова из УНО за коју је 

расписан конкурс, објављених 

                                                 
7 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. 
8 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 



 

 

научним часописима и 

зборницима са рецензијом 

након избора у звање 

доцента 

након посљедењег избора у звање, 

док других седам (7) радова 

припадају другим областима. 

Има објављену књигу 

(научну књигу, 

монографију или 

универзитетски уџбеник) 
Да 

Кандидат је једини аутор на књизи 

Увод у концепт и политику 

макроконкурентности, Завод за 

уџбенике и наставна средства И. 

Сарајево, И. Сарајево, 2018. 

Година 

Чланство у комисијама за 

одбрану магистарског или 

докторског рада, или има 

менторство кандидата за 

степен другог циклуса 

Да 

Кандидат је био ментор приликом 

писања/одбране два (2) мастер 

рад, члан комисије за одбрану 

једног (1) докторског рада, те члан 

комисије за одбрану девет (9) 

мастер радова. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Кандидат је у периоду октобар 2016-јул 2017. Године боравио на пост-докторским 

студијама на Економском факултету у Сплиту, захваљујући стипендији Европске 

Комисије – програм ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM.  

Кандидат је године 2016. превео књигу Лоши самарићани (Bad Samaritans), аутора 

Ха Џун Чанга, са енглеског на српски језик, која је изашла у издању издавачке 

куће Мали Врт, Београд.  

Кандидат је члан уредништва Зборника радова Економског факултета Пале, те 

рецезент у истом, а такође је и рецезент у часописима: Acta Economica и Зборник 

радова Економског факултета у Брчком. 

Такође је (био) члан научних одбора конференција: 

1.  Јахорински пословни форум - ЈБФ (Јахорина – Република Српска, БиХ); 

2. MHRO2018 (Скопље-Македонија);  

3. Конгрес спортског туризма (Макарска-Република Хрватска). 

 

 



 

 

 

На основу свега горе наведеног, Комисија предлаже кандидата Марка (Ристо) 

Ђога за избор у звање ванредног професора, ужа научна област Међународна 

економија.  

Комисија сматра да се ради о изврсном кандидату, који је своју склоност 

научно-наставном раду већ показао кроз свој досадашњи рад који укључује 

ауторство или коауторство на три (3) књиге, превод једне књиге са енглеског на 

српски језик, двадесет и четири (24) објављена рецензирана рада у часописима 

и на конференцијама, од чега четрнаест (14) након посљедњег избора у звање. 

Комисија примјећује да се ради о радовима који су, осим у земљи, објављени и 

у више земаља из нашег региона. Такође, Комисија се увјерила да се ради о 

кандидату који је кроз своју досадашњу образовну дјелатност показао да 

посједује комуникацијске и педагошке вјештине. 

 
 

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: ________________________ 


