
 

НАУЧНО –НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене 

науке. 

 

Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент 

Требиње Универзитета у Источном Сарајеву, број: 11-01/19 од 03.09.2019. 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 

Међудисциплинарне друштвене науке. 

 

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. Станко Станић, редовни професор, предсједник  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област – Операциона истраживања 

Датум избора у звање: 31.12.2004. год. 

Универзитет  у Бањој Луци 

Факултет: Економски факултет Бања Лука 

2. Момчило Пољић, редовни професор, члан  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Маркетинг 

Датум избора у звање: 12.07.2016. год. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву  

Факултет: Економски факултет Брчко   

3. Илинка Унковић, редовни професор, члан  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Уже научне области: Менаџмент 

Датум избора у звање: 02.10.2019. год. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву  

Факултет: Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

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

12. Велинка (Ристо) Томић 

 
1Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке области 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. 
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме) 
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На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан 773. 

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 кандидатима за избор у звање Научно-наставном вијећу 

Факултета за производњу и менаџмент Требиње Универзитета у Источном 

Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај: 

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 

Одлука бр. 11-01/19 Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и 

менаџмент Требиње од 03.09.2019. 

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 

Звање: Доцент; УНО: Међудисциплинарне друштвене науке; 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

II.   ПOДАЦИ О КАНДИДАТУ ПОЗВАНОМ НА ИНТЕРВЈУ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Велинка (Ристо) Томић 

Датум и мјесто рођења 

26.04.1975. год. Грачаница 

Установе у којима је кандидат био запослен 

1. Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње 

Звања/радна мјеста 

Шеф сектора за финансијске и административне послове, 2014-  

Специјалиста за заштиту купаца и квалитет услуге, 2007-2014.   

2. Универзитет у Источном Сарајеву, Виша техничка школа Добој 

Звања/радна мјеста 

Стручни сарадник (на предметима Индустријска економика, Организација 

производње, Рачунари и Маркетинг менаџмент), 2004-2005. 

3. СШЦ "Петрово", Петрово 

Звања/радна мјеста 

 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
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Професор економске групе предмета, 2000-2004. 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Члан савеза рачуновођа и ревизора РС 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Београду, Економски факултет Београд; 1993-2000. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Маркетинг 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 8,00; дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Београду, Економски факултет Београд; 2000-2007. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Међународна економија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 9,12; магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

Магистарски рад: “Сиромаштво у условима транзиције - Искуства Источне 

Европе и Босне и Херцеговине” 

Ужа научна/умјетничка област 

Међународна економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Универзитет у Београду, Економски факултет Београд, 2015. год. 

Наслов докторске дисертације 

Докторска теза: „Тржиште рада и социјална искљученост – Компаративна анализа 

на примеру БиХ, Србије и Хрватске“ 

Ужа научна област 

Међународна економија 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

1. Велинка Томић (2007) Сиромаштво и социјална искљученост – основне 

дефиниције и индикатори, Социолошка луча I/2, Социолошки факултет Никшић; 

стр. 149-166. 

У овом раду су анализирани индикатори сиромаштва и социјалне 

искључености, који се већ неколико деценија развијају и користе за исказивање 

и мјерење ових друштвених феномена. Сами по себи, индикатори не могу дати 

одговор на питање зашто неки сегменти популације имају слабе економске или 

еколошке услове, постижу слаб успјех у школовању, или пате од високог 

степена друштвене искључености. Ипак, они индицирају постојање не само 

разлике, већ и смјер тих разлика. Теоријским моделима уз примјену 

мултиваријатне анализе тежи се установљавању узрочних односа између 

зависних и предикторских варијабли. Циљ ове анализе није само у томе да она 

индицира како постоје разлике између или унутар популација; она иде корак 
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даље и објашњава узрочне односе између варијабли, односно зашто разлика 

постоји. 

Концептуални прелазак са појма сиромаштва на појам социјалне 

искључености тумачи се као промјена у перспективи: од статичког ка 

динамичком приступу, од једнодимензионалног ка мултидимензионалном, од 

дистрибуцијског ка релацијском, од потенцирања појединца и прихода 

домаћинства до наглашавања ресурса заједнице. Међутим, док једни аутори 

истичу обухватност социјалне искључености над сиромаштвом, други 

постављају практична питања око увођења вишедимензионалности 

искључености у анализу и уопште могућности мјерења исте. Једни сматрају 

да су ови појмови у ствари синоними, други искљученост подређују појму 

сиромаштва, а трећи дефинишу сиромаштво као облик искључености.  

Рад је доступан на: 

http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF8/Tomic%20V.,%20Siromastvo%20i%20socij

alna%20iskljucenost%20-%20osnovne%20definicije%20i%20indikatori.pdf 

 

2. Велинка Томић (2008) Сиромaштво у предтрaнзиционом периоду - искуства 

одабраних земаља Источне Европе, Acta Economica, vol VI,  N0. 9, Економски 

факултет, Бања Лука; УДК 331.52 (4-11) стр. 97-118. 
Тема овог рада су искуства најуспјешнијих транзиционих привреда Источне 

Европе у рјешавању проблема сиромаштва у предтранзиционом периоду. 

Показатељи за земље, које су постале чланице Европске Уније, показују да су 

одлучне и на уједначеном нивоу одржаване реформе важне за опоравак раста 

али и да су и почетни услови од критичног значаја. Источноевропска 

транзиција је била сложен процес састављен од четвороструке транзиције, 

симултано одвијање економске, политичке, конституционалне и културне 

трансформације или стварање тржишне економије, политичке демократије, 

конституционалне државе и цивилног друштва. Зато транзиција изазива низ 

поремећаја, које као сиромаштво, имају изузетно велике и тешке последице по 

становништво. Ријеч ''сиромаштво'' за разне људе има различито значење. 

Оно је специфично за специфична подручја, за специфичне групе и за 

специфична домаћинства или појединце, али нема дијела свијета имуног на 

сиромаштво.  

Анализа почетних услова који су карактерисали поједине привреде и друштва 

може помоћи у бољем сагледавању процеса транзиције кроз призму 

сиромаштва. 

Рад је доступан на: 

http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/220 

 

3. Велинка Томић (2008) Могућности сузбијaњa сиромaштвa у Босни и 

Херцеговини, Годишњак за социологију год. IV, бр. 4, Филозофски факултет 

Ниш; УДК 316.344.23(497.6); стр 69-81.  

Oсновни циљ овог рада је идентификовање основних узрока пада појединих 

категорија становништва Бoсне и Хeрцeгoвине (БиХ) у сиромаштво, што 

представља полазну основу за дефинисање препорука за излазак из стања 

сталне социјалне потребе. Економисти дефинишу сиромаштво најчешће као 

немогућност да се постигне одређени животни стандард. 

Мултидимензионалност сиромаштва као појаве омогућава нам да о њему 

http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF8/Tomic%20V.,%20Siromastvo%20i%20socijalna%20iskljucenost%20-%20osnovne%20definicije%20i%20indikatori.pdf
http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF8/Tomic%20V.,%20Siromastvo%20i%20socijalna%20iskljucenost%20-%20osnovne%20definicije%20i%20indikatori.pdf
http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/220
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размишљамо као о стању које карактеришу трајна или хронична оскудица 

ресурса, способности, могућности избора, сигурности и моћи који су потребни 

за одржавање животног стандарда, те остваривање других грађанских, 

економских, културних  и социјалних права.  

У БиХ сви сиромашни се могу подијелити, према узроцима који су довели до 

сиромаштва, у двије групе. Припадници мање од ове двије групе су сиромашни 

због низа околности које их дуго прате и њихове шансе да се извуку из 

сиромаштва су веома скромне. Друга, већа група, запала је у сиромаштво 

најчешће због неког конкретног проблема и може се сматрати да њени 

припадници имају веће способности да искористе евентуално оживљавање 

економије за побољшање властитог положаја. Ову категорију можемо 

назвати ''пролазно'' сиромашни. 

У раду је доказана  мултидимензионалност сиромаштва. Схватајући га као 

таквог и борба против њега мора бити вишедимензионална, јер су неке 

димензије ове појаве међусобно повезане и условљене, па мјере које се 

предузимају у једној имају утицаја и на остале. 

Привредни раст је повезан са бројним димензијама сиромаштва. Богатије 

земље имају нижи проценат становништва које живи испод 1$ дневно. 

Привредни раст и у врло кратком временском периоду  има позитивне ефекте 

по смањење сиромаштва, па је основна препорука рада изналажење нових 

начина оснаживања привреде БиХ, као пута за бржи привредни раст, а 

посљедично и смањење сиромаштва. 

Рад је доступан на: 

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2008/godisnjak-za-sociologiju-4 

 

4. Велинка Томић (2009) Сиромаштво у Босни и Херцеговини - Босна и 

Херцеговина у сиромаштву у периоду 2000-2004. год. Економски видици бр. 1. 

Друштво економиста Београда, Београд.   

Аутор у раду поставља питање и даје одговор на сљедеће питање: Ко су 

сиромашни у Бoсни и Хeрцeгoвини (БиХ)? Иако је са одмицањем процеса 

транзиције у БиХ, дошло до повећања просјечног БДП-а per capita, животни 

стандард многих породица у БиХ и даље је на ниском нивоу. Упркос брзом 

привредном опоравку, који одражава низак ниво економских активности БиХ 

је и даље једна од најсиромашнијих земаља региона југоисточне Европе. Према 

процјени сиромаштва коју је извршила Свјетска банка, једна петина 

домаћинстава у БиХ живи у сиромаштву.  

Сиромашни људи су на друштвеној маргини, њима је својствен недостатак 

гласа (voicelessness) и политичке моћи (powerlessness). Сиромаштво у БиХ је 

таквог карактера да постоји стална опасност да оно може да доведе до 

социјалног бунта и друштвених немира. И из хуманих и из економских разлога, 

БиХ се мора ухватити у коштац са сиромаштвом. 

Истраживање је, међутим открило да екстремно сиромаштво не 

преовладава, али даља анализа наглашава угроженост великог дијела 

становништва. Уз људе који живе испод границе сиромаштва, процјењује се 

да је додатних 30% становништва близу да постане сиромашно. Готово 70% 

становништва је сиромашно према бар једној димензији сиромаштва. 

 

 

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2008/godisnjak-za-sociologiju-4
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5. Велинка Томић (2012) Social exclusion of the Young from the labour market 

in Bosnia and Herzegovina, Sociology Vol. LIV,N0  2, Belgrade; УДК: 316.346.32-

053.6(497.6); стр. 287-302. 

Oвaj рaд истрaжуje искључeност млaдих са тржиштa рaдa у Бoсни и 

Хeрцeгoвини (БиХ). Млaди у БиХ су суoчeни са мнoгим изaзoвимa:  eкoнoмским, 

институциoнaлним и сoциjaлним. Укљученост млaдих у процесе oбрaзoвaња 

знaтнo oпaдa нaкoн штo нaпунe осамнаест гoдинa, дoк сe улaзaк нa тржиштe 

рaдa дoгaђa oкo двадесете гoдинe живoтa. Нeзaпoслeнoст углaвнoм пoгaђa 

младе људe нижeг нивоа oбрaзoвaњa, пoпут oних сa срeдњoм шкoлскoм 

спрeмoм или квaлификованих рaдникa. Стoпa нeзaпoслeнoсти млaдих у БиХ, 

нajчeшћe кoришћeни пoкaзaтeљ нeдoстaтaкa са кojимa сe суoчaвajу млaди нa 

тржишту рaдa, je врлo висoкa. Нajзнaчajниjи фaктoр кojи утичe нa искуствa 

млaдих нa тржишту рaдa je висока нeфoрмaлнa eкoнoмиja у зeмљи. Aктивним 

пoлитикама тржиштa рaдa зa млaдe настоје се смaњити прoблeми са кojимa 

сe млaди суoчaвajу у потрази за пoслом, нaкoн штo уђу нa тржиштe рaдa. 

Активним политикама се oтклањају нeдoстaци oбрaзoвнoг система и 

постиже боља усклaђеност тржиштa рaдa са образовним системом у земљи. 

Проценат нeзaпoслeних (млaдих) je oд вeликe вaжнoсти, jeр су млaди у дoби 

кaдa су спoсoбнoст и мoтивaциja зa рaд нa врхунцу. Свaкo друштвo кoje 

пoлoвину свoг стaнoвништвa искључи из сфeрe рaдa, а у случају БиХ то су 

млади, дjeлуje прoтив интeрeсa jaвнoсти. 

Рад је доступан на: 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2012/0038-03181202287T.pdf 

 

6. Велинка Томић (2012)  Active and passive labor market policies in BiH: 

macroeconomic analysis and assessment of efficiency, in  Monography "New challenges 

in changing labour markets", Institute of economic sciences, Belgrade, Serbia. ISBN: 

978-8680315-93-5;  стр. 153-175. 

Кандидат у раду aнaлизирa активнe и пaсивнe пoлитикe тржиштa рaдa у 

Бoсни и Хeрцeгoвини (БиХ), кoришћeнe до 2012. године. Рaзaрaња и 

рaсeљaвaња услед ратних дешавања у БиХ (кao и привредна трaнзициja) 

дoвeла су дo висoких стoпa нeзaпoслeнoсти у БиХ. Иaкo сe рaт зaвршиo приje 

мнoгo гoдинa, eкoнoмски и сoциjaлни прoблeми су и дaљe oгрoмни. Прoблeм 

дугoтрajнe нeзaпoслeнoсти директна je пoсљeдицa уништaвaњa прoизвoдних 

кaпaцитeтa прeдрaтнe БиХ. Mjeрe пoлитика зaпoшљaвaњa у БиХ, aктивнe и 

пaсивнe, мoрajу пoвeћaти квaлитeт и кoличину рaдних мjeстa. Иaкo активнe 

пoлитикe тржиштa рaдa смaњуje нeзaпoслeнoст, oне у вeликoj мjeри 

oптeрeћуjу буџет. Искуствa зeмaљa кoje су прoвeлe eвaлуaциjу активних 

пoлитика тржиштa рaдa пoкaзaлa су дa све активнe пoлитикe тржиштa 

рaдa нису жeљeли учинaк нa зaпoслeнoст и зaрaдe судиoникa. Примjeнa 

активних пoлитика тржиштa рaдa зaхтиjeвa узимaњe у oбзир спeцифичнoсти 

зeмљe зa кojу су дизajнирaне: oпште стaњe привреде, карактеристике 

националног тржишта рaдa,  институциoнaлни oквир али и искуствa и 

евалуације мјера у другим зeмљaмa.  

Mонографија је доступна на: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.4501&rep=rep1&type

=pdf 

 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2012/0038-03181202287T.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.4501&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.4501&rep=rep1&type=pdf
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4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 

Др Велинка Томић је дипломирала на Економском факултету Универзитета у 

Београду 2000. године, а на истом факултету је 2007. године одбранила 

магистарски рад на тему: “Сиромаштво у условима транзиције - Искуства 

Источне Европе и Босне и Херцеговине”.  

Докторску тезу је на поменутом факултету, под називом „Тржиште рада и 

социјална искљученост – Компаративна анализа на примеру БиХ, Србије и 

Хрватске“, одбранила 2015. године. 

У периоду од 2000. до 2005. године је радила као професор у СШЦ "Петрово", 

Петрово, гдје је изводила наставу из сљедећих предмета: Основи економије, 

Монетарна економија, Статистика и Маркетинг. 

У периоду од 2004. до 2005. године, као стручни сарадник на Вишој техничкој 

школи (Универзитета у Источном Сарајеву) у Добоју, изводила је вјежбе на 

предметима: Индустријска економија, Организација производње и Маркетинг 

менаџмент. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Стручна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је у претходном периоду учествовала у раду више стручних 

конференција.Члан је групе за малопродајна тржишта и заштиту купаца Европске 

асоцијације енергетских регулатора (ЕРРА) од 2014. године, те је учествовала на 

сљедећим радним састанцима групе:  

1. Децембар, 2018.  ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Istanbul 

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) 

2. Maj, 2017. ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Chisinau, Moldova 

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) 

3. Јун, 2016. ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Budapest 

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) 

4. Децембар, 2015. ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Vilnius 

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) 

5. Децембар, 2014. ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Bratislava 

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) 

Кандидат је  учествовала у раду више радионица и конференција у организацији 

Европске комисије и Секретаријата енергетске заједнице: 

1. Новембар, 2012. Workshop  on the quality of gas supply, Vienna; Energy Community 

Secretariat, Austria 

2. Mај, 2012.Workshop on the Study on Social Dialogue in the Western Balkan 

countries, Vienn; Energy Community Secretariat, Vienna, Austria 

3. Октобар,  2011.The 4th Social Forum of the Energy Community,  Chisinau,  

Moldova; Energy Community Secretariat, Vienna, Austria 

4. Новембар, 2010. Workshop on gas market models, Vienna; Energy Community 

Secretariat, Vienna,  Austria  

5. Септембар, 2010. Workshop on ways of improving participation of consumer 

representations in the regulatory process;Energy Community Secretariat, Vienna,  

Austria 
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6. Мај 2010.The 2nd Workshop on the Quality of Service Regulation (QoSR)  in the 

Еnergy Community;Energy Community Secretariat, Vienna, Austria 

7. Aприл, 2010. Workshop on Building  Consumer Protection Rights, Mostar, European 

Commission (of European Union) in co-operation with Institution of Ombudsman for 

Consumer Protection 

8. Октобар, 2009. The 2nd  Social Forum of the Energy Community, Zagreb;Energy 

Community Secretariat, Vienna, Austriа 

• Кандидат је учествовала на конференцији Annual Conference of the Regional 

Research Promotion Programme, University of Fribourg: "Social, Political and 

Economic Change in the Western Balkans," која је одржана  од 27–28. Маја  2011. 

год. у Будви.  

На конференцији је излагала рад „The Role of Labour Market in Suppression and 

Generation of the Social Exclusion in Bosnia and Herzegovina“. 

• Кандидат је на конференцији World bank Conference on Shared Prosperity, 

Inclusion, and Jobs in the Western Balkans, која је одржана од 11-13. Јуна 2013. 

год. у Бечићима излагала рад „Active and passive labour market policies in Bosnia and 

Herzegovina”. 

• Кандидат је именована за вјештака економске струке од стране Министарства правде 

Републике Српске 12.04.2019. године,  на период од  шест година. 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА4 

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом је обављен 

10. октобра 2019. год. у 14 часова о чему је сачињен записник. Обавили су га 

проф. др Станко Станић и проф. др. Илинка Унковић. Трећи члан Комисије проф. 

др. Момчило Пољић из оправданих разлога није присуствовао интервјуу. 

Након увида у комплетну конкурсну документацију и обављеног разговора са 

кандидатом, Комисија  констатује да је кандидат др Велинка Томић  оставила 

изузетан дојам и у потпуности задовољава све академске критеријуме за избор у 

звање  доцента за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке. 

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 ОБРАЗОВАЊУ5 

Кандидат је дана 10. октобра у 14:30 часова у просторијама Факултета за 

производњу и менаџмент у Требињу одржала предавање на тему „Тарифни 

поступак и заштита угрожених купаца електричне енергије“.  Током предавања 

кандидат је показала да у потпуности влада материјом. Проблематика која је 

презентована изложена је методолошки веома коректно. Комисија је стекла 

потпуни увид у способност кандидата да учествује веома компетентно у настави, 

као и да презентује своје знање и искуство студентима. 

 
4 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.) 
5Кандидат 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. 
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III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли кандидат испуњава услове за 

избор у звање или их не испуњава. 

Минимални услови за 

избор у звање6 

Испуњава/ 

неиспуњава 

Навести резултате рада  

(уколико испуњава) 

Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој научној 

области  

Испуњава 

     Доктор економских наука  

    (Економски факултет  

    Универзитета у Београду) 

Има најмање три рада из 

области на коју се бира 

објављена у начним 

часописима и зборницима 

са рецензијом  

Испуњава 

- Кандидат је објавио више од три 

рада (6) из области на коју се 

бира, у научним часописима или 

зборницима са рецензијом, са 

тематиком из области 

међудисциплинарних 

друштвених наука.  

- Учешће на 15 међународних 

конференција и радионица. 

Показане наставничке 

способности  
Испуњава 

- Кандидат посједује  

једногодишње професионално 

искуство у наставном процесу и 

раду са студентима. 

- Кандидат је пред Комисијом 

одржала предавање током којег 

је Комисија стекла потпуни увид 

у способност кандидата да 

учествује компетентно у 

настави, те да презентује своје 

знање студентима.  

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу анализе приложене документације у конкурсној пријави, анализирајући 

све аспекте научне, стручне и образовне активности кандидата, а имајући у виду  

утисак са интервјуа  и одржаног приступног предавања  из уже научне области 

Међудисциплинарне друштвене науке,  Комисија сматра да је др Велинка Томић 

остварила релевантне резултате за избор у академско звање доцента.  

Уважавајући чињеницу да је цјелокупно академско образовање стекла на 

Економском факултету Универзитета у Београду, као и констатацију да су 

резултати рада на докторској дисертацији  валоризовани кроз научне радове и 

учешћем на бројним међународним конференцијама, Комисија сматра да 

колегиница Велинка Томић у потпуности испуњава све научне, стручне, 

образовне, а прије свега моралне критеријуме за избор у звање доцента за ужу 

научну област Међудисциплинарне друштвене науке.  

Чланови Комисије посебно истичу њено велико искуство у енергетском сектору 

Републике Српске, што ће свакако бити од велике користи за студенте.  

 
6 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу 

члана 77., 78. и 87. Закона о високомо бразовању односно на основу члана 37., 38. и 39. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у ИсточномСарајеву 
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