
 

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 Теоријска економија 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Пале, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број ННВ: 1487/19 од 11.07.2019. године, именовани смо у Комисију за разматрање 
конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас 

Српске “ од 17.07.2019. године, за избор у академско звање доцента, ужа научна област 

Теоријска економија.  
 

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 Младен Ребић, ванредни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Уже научне области: Теоријска економија 
Датум избора у звање: 27.04.2017. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 
 

2. Др Љиљана Максимовић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој 

Датум избора у звање: 01.02.2013. 

Универзитет у Крагујевцу 
Економски факултет Крагујевац 

 

3. Др Предраг Млинаревић, доцент, члан 

Научна област: Друштвене науке 
Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Теоријска економија 

Датум избора у звање: 20.04.2018. 
Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

 

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

 

1. Горан (Милисав) Балотић 
 

 

                                                
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 чланове
2
 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
3
. 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-283-I/19 од 15.07.2019.године 

Дневни лист, датум објаве конкурса  

„Глас Српске“, 17.07.2019. 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, Теоријска економија 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

ПРВИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Горан (Милисав) Балотић 

Датум и мјесто рођења 

2.3.1983. Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

Звања/радна мјеста 

1.Виши асистент (2018-2019) и (2013-2018) 
2. Асистент (2009-2013) 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

1.Члан уреднишва Зборника радова Економског факултета Пале од 2018. године 

 

 

 
 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

                                                
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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Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, 2002-2007 

Назив студијског програма, излазног модула: 

СП Економија, дипломирани економиста 

Просјечна оцјена током студија
4
, стечени академски назив  

просјечна оцјена 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  

СП Пословне финансије и банкарство 

Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив  

9,10 магистар економских наука 

Наслов магистарског рада  

Мјесто савремене микроекономије у пракси пословања предузећа у Босни и Херцеговини 

Ужа научна област:  

Теоријска економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Економски факултет Пале, дисертација пријављена 18.06.2015. а одбрањена 18.07.2019 

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)
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1.2009-2013 асистент 
2.2013-2018 виши асистент и 2018-2019 реизбор за вишег асистента 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 
1. Шарчевић, M., Балотић, Г., Међузависност мотивације запослених и продуктивности 

у предузећу, Зборник радова Економског факултета, Пале, 2011,5, стр. 17-29. 

2. Млинаревић, П., Балотић, Г., Ефекти конкурентности туристичке понуде на 
привредни раст, II Научно-стручна конференција Јахорински пословни дани:  

предузетништва, гастрономије и туризма, Јахорина, 5-9. март 2013 

3. Балотић, Г., Анализа конкурентности привреде и пословног амбијента у БиХ у 
свјетлу актуелних међународних годишњих извјештаја, Зборник радова Економског 

факултета, 2013,7, стр. 61-72 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
7
 

 

 

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

се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
6 Навести све претходне изборе у звања. 
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
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1. 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. 

 

2. Paunović, S., Balotić, G., Mlinarević, P., Mjerenje i značaj efikasnosti turističkog sektora za 

valorizaciju turističkog potencijala, VI Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem 
Jahorinski poslovni forum 2017, 23-24. februar, Ekonomski fakultet Pale, ISSN 2303-

8969; str. 357-362. 
Turizam je jedna od najbrže rastućih privrednih djelatmosti koja generiše značajan rast BDP-a i 
zaposlenosti. 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. 

 
3. Balotić, G., Paunović, S., Mićić, J., Impact of the Business Sophistication Indicators on the 

Real Economic Indicators, International Scientific Conference, Faculty of Economics, 
University of Niš, Niš, October 13, 2016; p.109-117. 

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. 

4. Balotić, G., Mićić, J., Interdepence  of Doing Business Indicators on Real Economic 
Indicators-Case of Five ex Yu Countries, International Scientific Conference Uniteh, 

Gabrovo, Bulgaria, November 20-21, 2015; Proceedings, Volume IV; ISSN: 1313-230X. 

Questions about quality of business environment, stimulations for operating companies, mostly 
disturbing factors for business, enforcing and support for creative initiatives and rules of 

administration, are main issues for each country and government, especially in terms of after crisis 

recovery and gaining better competitiveness position. This paper aims is to examine do variations of 
real macroeconomic aggregates: gross domestic product, exports, gross capital formation, foreign 

direct investments investments, have their cause in variations of indicators of entrepreneurial 

environment, in Bosnia and Herzegovina over the period from 2009 to 2014 year. The analysis is 

based on annual data of Doing Business Report issued by World Bank which are considered as the 
most relevant indicators of entrepreneurial environment. The main objective of this work is to 
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determine whether changes of value of ten main indicators of Doing Business had a significant 

impact on future trends in real macroeconomic movements. Through extensive statistic and 

comparative analysis and detailed mathematical analysis we find that Doing Business indicators 

have a significant impact on macroeconomic variables. Therefore, the results show that particular 
indicators of entrepreneurial environment have a different influence on employment, real 

production, investments and export i.e.the specific indicators have strongly interconnection with 

real variables. What is the real impact of bureaucratic procedures and all indicators on the ease of 
doing business developments on the ground? On the other hand, this paper will provide the main 

guidelines for economic policy, where it is really necessary to direct activities in order to achieve 

better macroeconomic performance. 

 
5. Mlinarević, P., Balotić, G., Democracy and Economic Progres - Delusion or Proven 

Causality: Case of Transitional Countries, International Scientific Conference, UNITEH, 

Gabrovo, 2015, Proceedings, Volume IV; ISSN: 1313-230X. 
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 
 

6. Mićić, J., Mlinarević, P., Balotić, G., 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, Thessaloniki, 

Greece, 17 – 18. September 2015; ISSN 1753-0679. 

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. 
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7. Vujović, V., Maksimović, M., Balotić, G., Mlinarević, P., Internet stvari-tehnički i 

ekonomski aspekti primjene, Međunarodni naučno – stručni simpozijum INFOTEH – 

Jahorina 2015,  Vol.14, 18-20. Mart 2015, ISBN: 978-99955-763-6-3, str. 658-663. 

Novi načini za povezivanje ljudi, komunikaciju, stvaranje, korišćenje i dijeljenje informacija, kao i 
mnogo toga drugog, stvorilo je informaciono-komunikacioni stub društva bez kojeg se više ne može 

– Internet. Brzi razvoj Interneta stvara novu viziju Interneta stvari – koncepta, koji opisuje 

povezanost pametnih uređaja, konvencionalnih potrošačkih elemenata i fizičkog vlasništva preko 
Interneta, omogućavajući na taj način mnoge inovativne mogućnosti. Beneficije koje se postižu 

uvođenjem novih koncepata nisu samo sociološkog i tehnološkog karaktera, već predstavljaju i 

značajan element ekonomskog aspekta. Smatra se da će Internet stvari dovesti do velikih novčanih 

ušteda, poboljšanja proizvoda, kvaliteta usluga a samim time i do zadovoljstva kako proizvođača 
tako i potrošača. Zbog navedenih elementa, potrebno se detaljno posvetiti analizi i razvoju 

Interneta stvari sa dva veoma bitna aspekta: tehnologije i ekonomske isplativosti, što je kroz ovaj 

rad i predstavljeno.  

 
8. Млинаревић, П., Поповић, Б., Балотић, Г., Утицај финансијских мјера државе на 

доступност и цијену капитала, Међународни научни скуп Еконбиз, Бијељина 03-04. 
jul 2014, публиковано у часопису Нови економист, Бијељина, 2015, бр.17, ISSN:1840-

2313, стр. 201-208. 

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. 
 

9. Балотић, Г., Млинаревић, П., Принципи нове економије и њихове импликације на 

подизање нивоа конкурентности, Међународни научни скуп Еконбиз, Бијељина 30-
31. мај 2013, публиковано у часопису Нови економист, Бијељина, 2014, бр.13, 

ISSN:1840-2313, стр.123-129. 

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.  
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10. Ђерић, Б., Балотић, Г., Млинаревић, П., Рефлексије имиџа БиХ на њену економску 

перспективу, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Година III, 

бр.2/2012, ISSN: 2232-7339, стр.1-20 

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 

Др Горан (Милисав) Балотић дипломирао је на Економском факултету Пале 2007. године, на 

тему: „Компаративна анализа функционисања берзи на подручју земаља бивше Југославије“. 

Магистрирао је на Економском факултету  Пале, на тему: „Мјесто савремене микроекономије 
у пракси пословања предузећа у Босни и Херцеговини“ 2013. године.  

Прије избора у звање вишег асистента, у периоду (2009-2013) године радио је на Економском 

факултету Пале Универзитета  у Источном Сарајеву. Изводио је вјежбе на предметима уже 
научне области Теоријска економија: Основи економије, Микроекономија, Фискална 

економија, Економика туризма и Методологија НИР-а.  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

У звање вишег асистента изабран је 2013. године (реизбор 2018). На Економском факултету 
Пале изводио је вјежбе на првом и другом циклусу студија на сљедећим предметима: Основи 

економије, Микроекономија, Економика туризма и Методологија НИР-а. 

Према резултатима студентске анкете др Горан Балотић је као виши асистент на предметима 
на којима изводи вјежбе имао сљедеће оцјене, приказане у табели: 

 

 Просјечне оцјене на студентској анкети по предметима у периоду 2014-2019 
Назив 

предмета 

Академска 

2013/2014 

Академска 

2014/2015 

Академска 

2015/2016 

Академска 

2016/2017 

Академска 

2017/2018 

Академска 

2018/2019 
Основи 

економије 
4,73 4,83 4,77 4,69 4,85 4,54 

Основи 

економије (ТиХ) 
4,94 4,91 4,93 4,51 4,42 4,55 

Микроекономија 4,53 4,83 4,68 4,38 4,85 4,48 
Економика 

туризма 
4,90 4,68 4,75 4,45 4,52 4,51 

 
Просјечна оцјена наставника у цјелини у периоду 2014-2019 

Година Просјечна оцјена 

Академска 2013/2014 4.78 

Академска 2014/2015 4.81 

Академска 2015/2016 4.78 

Академска 2016/2017 4.51 

Академска 2017/2018 4,66 

Академска 2018/2019 4.52 
 

 

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 КАНДИДАТИМА
8
 

Интервју са кандидатом одржан је 21.08. 2019. године у 14.30 часова у присуству два члана 

комисије, а оправдано одсутна била је проф. др Љиљана Максимовић. Након упознавања са 

конкурсним материјалом кандидата, чланови Комисије су поставили сљедећа питања:  

 
1. Како видите примјену микроекономије у контексту подизања конкурентности 

предузећа? 
 

2. У ком правцу ћете усмјеравати свој академски и научни развој у оквиру ове уже 

научне области?  
 

3. Колико тип тржишне структуре утиче на степен иновативности предузећа у БиХ? 

 

 
Пошто је кандидат саопштио да су му питања јасна Комисија је наставила процес  интервјуа 

и разговора са  кандидатом, др Гораном Балотићем. Кандидат је представио резултате свога 

рада у области Теоријска економија, те напоменуо да се пријавио за избор у звање доцента, с 

обзиром да испуњава све Законом прописане услове за избор у наведено звање. Кандидат је 
потом позитивно одговорио на сва питања  и то са изванредном оцјеном. 

 

Чланови Комисије су у разговору са кандидатом, стекли увјерљив утисак да кандидат др 
Горан Балотић, испуњава све услове за избор наставника у звање доцента за ужу научну 

област Теоријска економија. 
 

 

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
9
 

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 

звање
10

. Навести списак 

минимално прописаних услова. 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Има научни степен доктора наука у 

одговарајућој научној области 
Испуњава  

Доктор економских наука 

УНО Теоријска економија 

                                                
8 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.) 
9 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. 
10 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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Има најмање три рада из области на 

коју се бира објављена у начним 

часописима и зборницима са 
рецензијом (наведени радови 1-6). 

 Испуњава 

Има више од три рада из области 

на коју се бира, објављена у 

научним часописима или 

зборницима са рецензијом, са 
тематиком из области теоријске 

економије 

Показане наставничке способности Испуњава 

Дугогодишње професионално 

искуство у наставном процесу и 
раду са студентима као и високе 

оцјене у процесу студентске 

евалуације путем студентских 
анкета. 

 

 

 

Закључно мишљење 

Имајући у виду све претходно казано Комисија сматра да др Горан Балотић, виши асистент, 

испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање доцента на УНО Теоријска 

економија. У прилог овог мишљења иду чињенице да је кандидат окончао одговарајући 

постдипломски студиј, у континуитету је биран у звање асистента и вишег асистента, те је 
одбранио докторску дисертацију из УНО Теоријска економија. Поред тога, у формирању 

овог закључног мишљења Комисија је имала у виду и досадашње искуство и резултате 

кандидата постигнуте у раду са студентима и оцјене студената његовог рада у поступку 
студентског анкетирања. Комисија посебно истиче да је млади колега др Горан Балотић 

примјер некога ко на одговоран начин приступа свим својим обавезама, студиозно одговара 

захтијевима струке и науке и посједује пријеко потребан таленат да неоспорно стечено знање 

пренесе студентима. Његов избор представља гаранцију квалитетног и одговорног рада са 
будућим генерацијама студената и основу за даљњи развој матичног факултета.  

Стога нам чини посебно задовољство и част што смо у прилици предложити Наставно-

научном вијећу Економског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву, имајући у виду све претходно наведено, да се кандидат др Горан Балотић 

изабере у звање доцента за ужу научну област Теоријска економија. 

 

Пале, 22.08.2019. године 

 

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

 

 

1.  Проф. др Младен Ребић, предсједник 

                                           

 ____________________________________ 

 

2.  Проф. др Љиљана Максимовић, члан 

                                          

 ____________________________________ 

 

3.  Доц. др Предраг Млинаревић, члан 

                                          

 ____________________________________ 

 

 

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема 
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