
 

 

НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА - ПАЛЕ 

 

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

Асистент, ужа научна област Фискална економија. 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 2959 од 12.12.2019., именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас 

Српске“ од 18.09.2019. године, за избор у академско звање Асистент, ужа научна област 

Фискална 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 област:  Фискална економија 
Датум избора у звање: 01.10.2017. 
Универзитет у И. Сарајеву, Економски факултет Пале 

2. Др Марко Ђого, ванредни професор, члан 
Научна област: Друштвене науке 
Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна/умјетничка област: Међународна економија 
Датум избора у звање 10.12.2018. године 

Универзитет у И. Сарајеву, Економски факултет Пале 

3. Проф. др Горан Радивојац, ванредни професор, члан 
Научна област: Друштвене науке 
Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна област: Пословне финансије 
Датум избора у звање: 2013 
Економски факултет Универзитета у Бања Луци 
   

На претходно наведени конкурс пријавило се 3 (три) кандидата: 

1. Александра Глуховић,  

2. Ратко Милошевић и 

3. Милица Станкић.  

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

 
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. 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 



 

 

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 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 
Одлука  Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-361-II/19 од 12. 9. 2019. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 
“Глас Српске“ од 18.09. 2019. године 

Број кандидата који се бира 1 

 

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

конкурс расписан, списак предмета: академско звање Асистент, ужа научна област 

Фискална економија. 

Број пријављених кандидата 3 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

I КАНДИДАТ  

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Александра Глуховић 

Датум и мјесто рођења: 18.08.1991. Сарајево, Центар 

Установе у којима је кандидат био запослен :  

Институт за метерологију Босне и Херцеговине у Одјељењу за финансије,  

Eкономски факултет ПалеУниверзитет у И. Сарајеву 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка: Економски факултет у Палама, 

Универзитет у Источном Сарајеву, 2010 -2014.  

Назив студијског програма, излазног модула: Економијa и бизнис 

 

II КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Ратко Милошевић 

Датум и мјесто рођења: 27.02.1994. Језеро, Коњиц 

Установе у којима је кандидат био запослен: незапослен од дипломирања 2017. 

године 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка: Економски факултет у Палама, 

Универзитет у Источном Сарајеву, 2012 -2017.  

Назив студијског програма, излазног модула: Финансије и банкарство 

 

III КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Милица Станкић 

Датум и мјесто рођења: 14.08.1989. Бијељина 

Установе у којима је кандидат био запослен: М-Оптик д.о.о. Бијељина; СД Системи 

д.о.о. Лакташи, Дасто семтел д.о.о. Бијељина,  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка: Економски факултет у Палама, 

Универзитет у Источном Сарајеву, 2008 -2012.  

Назив студијског програма, излазног модула: Финансијско-банкарски смјер 

 

 

5. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА4 

 

На конкурс су се пријавила три кандидата Александра Глуховић, Ратко 

Милошевић и Милица Станкић. Дана 3. 2. 2020. године са почетком у 11, 00 часова у 

просторијама Економског факултета Пале, Комисија у двотрећинском саставу проф. 

др Александар Стојановић и проф. др Марко Ђого, одржала је интервју са 

кандидатима Александром Глуховић и Ратком Милошевићем. Кандидат Милица 

Станкић није се појавила на интервјуу, због чега се сматра да је одустала од 

конкурса. 

Предсједник комисије је информисао да сви пријављени кандидати су доставили 

документацију тражену конкурсом, којом доказују да испуњавају формалне услове за 

избор на у звање асистента на у.н.о Фискална економија. 

Чланови Комисије  информисали су кандидате о карактеру самог интервјуа. 

Комисија је од кандитата тражила да се укратко представе, те је поставила иста 

питања свим кандидатима, а како слиједи: 

1. Општи подаци, како види себе на радном мјесту асистент? 

2. Проблеми расподјеле прихода од индиректних пореза  у БиХ? 

 
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.) 



 

 

3. Да ли се због проблема у објективном утврђивању коефицијената за 

расподјелу прихода од ПДВ-а може то питање ријешити на начин да 

ентитетске управе за опорезивање буду надлежне за прикупљање ових пореза? 

Да ли је то технички изводљиво и са каквим би се проблемима сусрели? 

Кандидати су показали амбицију даљег усавршавања. Кандидат Александра 

Глуховић није дала задовољавајуће одговоре на стручна питања, а кандидат Ратко 

Милошевић је позитивно одговорио на постављена стручна питања.  

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Сви кандидати су завршили основне студије на Економском факултету на Палама са 

просјечном оцјеном изнад 8,00 и сходно томе испуњавају минималне услове за 

избор у звање асистента. 

 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава 

услове за избор у звање или их не испуњава.  

Минимални услови за избор 

у звање5 

 

 

 

 

 

Први кандидат   

Александра Глуховић  

 

 

 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS бодова 

и најнижом просјечном 

оцјеном 8,0 

испуњава 

Завршен Економски факултет 

Пале Универзитета у Источном 

Сарајеву, Просјечна оцјена током 

студија 9,63 

Други кандидат   Ратко 

Милошевић 

      

 

 

 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS бодова 

и најнижом просјечном 

оцјеном 8,0 

 

испуњава 

Завршен Економски факултет 

Пале Универзитета у Источном 

Сарајеву, Просјечна оцјена током 

студија 8,91 

Трећи кандидат Милица 

Станкић 

 

 

 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS бодова 

и најнижом просјечном 

оцјеном 8,0 

 

испуњава 

 

Завршен Економски факултет 

Пале Универзитета у Источном 

Сарајеву, просјечна оцјена током 

студија 9,24 

 

Ратко Милошевић је имао одличну оцјену из фискалне економије током студирања 

на основним студијама на Економском факултету на Палама. Дипломски рад је 

одбранио са одликом на тему „Улога и значај јавних финансија у савременој теорији 

и пракси“ код ментора, предметног наставника, проф. др Александра Стојановића је 

 
5 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 



 

 

са одликом. Као вриједном студенту из породице без сталних материјалних 

примања, Економски факултет му је обезбједио бесплатно школовање на мастер 

студијама, које приводи крају са успјехом. Показао је и завидан успјех у раду са 

студентима треће године Економског факултета у функцији демонстратора на 

предмету Европске економске интеграције. Комисија је посебно цијенила и одличну 

сарадњу са предметним наставником током извођења демонстраторских вјежби. 

Одговорима на постављена питања од стране Комисије је показао дубоко 

разумијевање и најсложенијих питања из области јавних финансија.  

 

Имајући у виду све претходно казано Комисија сматра да Ратко Милошевић 

испуњава све формалне али и суштинске услове, те истог са задовољством предлаже 

ННВ Економског факултета за избор у звање асистента за УНО Фискална економија.  

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________Проф. др Александар Стојановић, предсједник 

 

2. ______________________________Проф. др Марко Ђого, члан. 

 

3. ______________________________Проф. др Горан Радивојац, члан 

 

 

 

Мјесто: Пале                                                                             Датум: 03.02.2020. 

 


