
 

Прилог бр. 1. 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

професор или ванредни професор, ужа научна област Монетарна економија. 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета пословне економије Бијељина, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број: 529-02/20 од 15.07.2020. године, именовани смо у Комисију за разматрање 

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

Српске“ од 06.05.2020. године, за избор у академско звање редовни професор или ванредни 

професор, ужа научна област Монетарна економија. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије 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. Проф. др Ново Плакаловић, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Монетарна економија 

Датум избора у звање: 29.05. 2005. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет: Економски факултет Пале 

2. Проф. др Рајко Радовић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Рачуноводство, Пословне финансије 

Датум избора у звање: 27.11.2008. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву   

факултет: Факултет пословне економије Бијељина 

3. Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Финансије, банкарство и осигурање  

Датум избора у звање: 22.05.2012. године 

Универзитет: Универзитет у Нишу 

факултет: Економски факултет у Нишу  

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

1. Витомир ( Борислав) Старчевић 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан1 77. Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и 

чланове 5., 6. и 382. 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 вијећу Факултету пословне економије 

Бијељина и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на 

даље одлучивање: 

 
1 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

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, одлука број 01-C-90-XII/20 од 04.05.2020. 

године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 06.05.2020. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) кандидат 

Звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан 

Редовни професор или ванредни професор, Монетарна економија. 

Број пријављених кандидата 

Један (1) кандидат 

 
II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Витомир (Борислав) Старчевић  

Датум и мјесто рођења 

11.02.1960., Јавор, општина Шековићи  

Установе у којима је кандидат био запослен 

РМУ “Тито“ Бановићи, ВШСТ Бијељина, Пословна школа Тузла-одјељење Брчко, 

Економски факултет Брчко, Факултет спољне трговине Бијељина, ВШСС за 

васпитаче и пословне информатичаре Сремска Митровица, Факултет пословне 

економије Бијељина  

Звања/радна мјеста 

Доктор економских наука / Самостални референт трошкова и капацитета, 

Предавач, Виши асистент, Доцент, Ванредни професор  

Научна област 

Економске науке  

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 Суботица, 1978-1984. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Одсјек опште економије, смјер Индустријски  

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

Дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Суботица, 1988- 1998.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Одсјек економије, смјер Управљање финансијама и рачуноводство ОУР 

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

бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа 

Ужа научна/умјетничка област 

Финансијски менаџмент и рачуноводство  

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Економски факултет Суботица, 29.05.2007., 24.11.2009.  

Наслов докторске дисертације 

Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности предузећа у 

транзицији 

Ужа научна област 

Финансије /пословне финансије и анализа/  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Факултет спољне трговине Бијељина, Виши асистент, 27.11.2008. године.   

2. Факултет пословне економије Бијељина, Доцент, 24.12.2009. године.   

3. Факултет пословне економије Бијељина, Ванредни професор, 27.11.2014. године.   

  

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

А) Објављене књиге 

 

1. Др Рајко Радовић, мр Витомир Старчевић, Берзанско пословање, Српско удружење 

менаџера Републике Српске, Бијељина, 1998. 

2. Др Рајко Радовић, др Пајо Панић, мр Витомир Старчевић, Берзанско пословање, 

Српско удружење менаџера Републике Српске, Бијељина, 2000. 

3. Др Ђоко Малешевић, др Витомир Старчевић, Пословна анализа, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2010. 

 

Б) Објављени радови 

 

1. Др Рајко Радовић, Витомир Старчевић, Законодавна и професионална регулатива у 

рачуноводству и ревизији, Први симпозијум: Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије у процесу приватизације и функционисање предузећа у условима преласка у 

тржишни амбијент, Зборник радова, Бања Врућица, Теслић, 1997. 

2. Др Мухамед Памукчић, мр Витомир Старчевић, Опције као облик терминског 

берзанског пословања, Зборник радова, Економски факултет Брчко, Брчко, 2001. 

3. Мр Витомир Старчевић, Специфични термински берзански послови, Часопис 

ЛИДЕР бр. 5-6., Часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, 

Нво „ХОРИЗОНТ“ ф. Бања Лука, 2006. 

4. Мр Витомир Старчевић, Фјучерси као облик терминског берзанског пословања, 

Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 1., Часопис за економску теорију и праксу, Факултет 

спољне трговине Бијељина, Бијељина, 2007. 

5. Мр Витомир Старчевић, Финансијско тржиште, финансијске институције и 

каматна стопа – основни елементи финансијског окружења, Часопис ЛИДЕР бр. 11-

12., Часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, Нво 

„ХОРИЗОНТ“ ф. Бања Лука, 2007. 

6. Мр Витомир Старчевић, Black-Scholes-ов модел за вредновање опција, Часопис 

Нови ЕКОНОМИСТ бр. 2., Часопис за економску теорију и праксу, Факултет спољне 

трговине Бијељина, Бијељина, 2007. 

 



 

 

7. Мр Витомир Старчевић, Способност новчаног тока за отплаћивање дуга као 

релевантна метода у процесу пословног одлучивања о структури капитала, Часопис 

Нови ЕКОНОМИСТ бр. 3., Часопис за економску теорију и праксу, Факултет спољне 

трговине Бијељина, Бијељина, 2008. 

8. Мр Витомир Старчевић, Варант као опција куповине обичних акција, Часопис 

ЛИДЕР бр. 3-4., Часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, 

Нво „ХОРИЗОНТ“ ф. Бања Лука, 2008. 

9. Мр Витомир Старчевић, Улога и значај анализе у процесу пословног одлучивања о 

структури капитала ( EBIT-EPS анализа ), ФИНРАР бр. 7., Мјесечни стручни часопис 

Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, 2008. 

10. Др Ђоко Малешевић, мр Витомир Старчевић, Савремени методи пословног 

упоређивања у аналитичкој спознаји конкурентности компанија, ЗБОРНИК 

РАДОВА, 12. Конгрес Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица, 

Теслић, 2008. 

11. Мр Витомир Старчевић, Фактори утицаја на формирање структуре капитала и 

финансијску стабилност предузећа, Зборник радова бр. 4., Економски факултет Брчко, 

Брчко, 2008. 

12. Мр Витомир Старчевић, Политика структуре капитала предузећа, Часопис Нови 

ЕКОНОМИСТ бр. 5-6., Часопис за економску теорију и праксу, Факултет спољне 

трговине Бијељина, Бијељина, 2009. 

13. Др Витомир Старчевић, мр Слободан Суботић, Инвестиционо одлучивање у 

условима ризика, Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ бр. 6., Едукативно-

консултантска кућа „ФИНцонсулт“ Тузла, Тузла, 2010., стр. 57-63. 

14. Др Витомир Старчевић, мр Слободан Суботић, Кредитно-гарантни фондови као 

алтернативни извори финансирања малих и средњих предузећа у БиХ у условима 

свјетске економске кризе, Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ бр. 7., Едукативно-

консултантска кућа „ФИНцонсулт“ Тузла, Тузла, 2010., стр. 55-61. 

15. Др Витомир Старчевић, мр Слободан Суботић, Факторинг као облик финансирања 

малих и средњих предузећа у земљама у транзицији, Часопис ПОСЛОВНИ 

КОНСУЛТАНТ бр. 8 и 9., Едукативно-консултантска кућа „ФИНцонсулт“ Тузла, Тузла, 

2010., стр. 38-47. 

16. Др Витомир Старчевић, Структура капитала и дејство левериџа, Часопис Нови 

ЕКОНОМИСТ бр. 9., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2011., стр. 55-61. 

17. Др Витомир Старчевић, Финансијски извештаји као информативни инструменти 

за реалну оцену и пројектовање оптималне структуре капитала предузећа, Часопис 

Нови ЕКОНОМИСТ бр. 11., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2012., стр. 69-77. 

18. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Потенцијалне могућности 

финансијских институција у финансирању привредног сектора БиХ с циљем 

превазилажења економско- финансијске кризе, Часопис АНАЛИ бр. 27., Економски 

факултет у Суботици, Суботица, 2012., стр. 151-171. 

19. Др Витомир Старчевић, Утицај ризика негативне селекције и моралног хазарда 

на квалитет и реализацију финансијске трансакције, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ 

бр. 12., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2012., стр. 49-51. 

20. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, 

Диверзификација као ефикасан начин смањења ризичности улагања у хартије од 

вриједности, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 13., Часопис за економску теорију и 

праксу, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2013., стр. 47-51. 

21. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Франшизинг  као облик 

финансирања малих и средњих предузећа-компаративни приступ, Часопис 



 

 

РАЧУНОВОДСТВО бр. 5-6., Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије,  

„РАЧУНОВОДСТВО“д.о.о. и Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2013., стр. 

51-60. 

22. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Управљање финансијама у 

зависним предузећима мјешовитог холдинга електропривреде Републике Српске, 

Часопис АНАЛИ бр. 29., Економски факултет у Суботици, Суботица, 2013., стр. 211-225. 

23. Др Витомир Старчевић, Ризици од битног утицаја на кредитни бонитет предузећа, 

Часопис ЕЦОНОМИЦС бр. 1., Часопис за економску теорију и анализу, „ОИКОС 

ИНСТИТУТ“ Д.О.О. Бијељина, Бијељина, 2013., стр. 45-61. 

24. Др Витомир Старчевић, мр Анкица Јовичић, дипл. ек. Огњен Зупур, Кредитирање и 

инвестиционо банкарство у функцији развоја привреде БиХ, Часопис ЕКОНОМСКИ 

ПОГЛЕДИ бр. 3., Научно-истраживачки центар Економског факултета Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 

2013. стр. 115-138. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора4 

 

1. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Рефлексије 

глобалне финансијске кризе на прилив СДИ у земљама Западног Балкана, Зборник 

радова, Научни скуп ЕКОНОМИЈА И КРИЗА-ТРЕБА ЛИ НАМ НОВИ ОДГОВОР, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, Андрићград, 2014., стр. 

434-440. /ISBN 978-99976-610-1-2, COBISS.RS-ID 4645912/ 

Краћи приказ: 

Страна улагања имају велики значај за привредни раст и развој земаља у развоју и 

земаља у транзицији. Досадашња искуства показују да су страна улагања играла значајну 

улогу у структурним промјенама производње и извоза у земљама корисницима ових 

средстава. За земље које имају отежан приступ међународном тржишту капитала, страна 

улагања представљају ''вентил'' за ангажовање иностраних средстава. Стране директне 

инвестиције (СДИ) су фактор димензирања привредног раста земаља у развоју и 

транзицији, укључујући и земље Западног Балкана. Непобитна је чињеница, да овим 

земљама недостаје властити капитал, па им се стога највише исплати да тај недостатак 

попуњавају страним директним инвестирањем, као најважнијим обликом међународног 

кретања капитала. Глобална финансијска криза  се негативно одразила на међународне 

токове СДИ, па самим тим и на регион земаља Западног Балкана. С тим у вези, у раду су 

истражени и анализирани приливи СДИ у земљама овог региона у периоду прије и за 

вријеме глобалне финансијске кризе. Циљ истраживања је детерминисање утицаја  

глобалне финансијске кризе на прилив страних директних инвестиција у земљама 

Западног Балкана.  

 

2. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Утицај глобалних промјена на 

управљање пословањем зависних предузећа Мјешовитог Холдинга 

Електропривреде Републике Српске, Часопис Нови Економист бр. 16., Часопис за 

економску теорију и праксу, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина, 2014., стр. 67-73. /ISSN: 1840-2313, УДК: 

621.311:005.591.4(497.6 RS), DOI:10.7251/NOE16140675/ 

Краћи приказ: 

Глобализација карактерише крај 20-тог и почетак 21-вог вијека и предмет је различитих 

тумачења, посебно када су у питању њене импликације на економију и пословање 

привредних субјеката. Глобализација и транзиција су међусобно повезани, тим прије 

што се путем транзиције оживљава тржиште и приватно власништво као предуслов 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

демократизације друштва. Данас присутна глобализација, која у својој актуелној форми 

представља нови динамичан комплекс, се не испољава само кроз конкуренцију, него 

подразумијева и подршку економском расту и развоју. Стога национална економија 

треба да укључи како успјешна предузећа, тако и она мање успјешна, у учешћу 

многобројним изазовима глобалне економије. Савремено предузеће треба да обезбиједи 

адекватан менаџмент који је способан  да креира и развија компаративне предности које 

ће му омогућити да се активно укључи у глобалне тржишне токове. Глобалне промјене 

су условиле нови начин пословања предузећа, а тиме и битан заокрет у приступу 

финансијском менаџменту, што је довело до измјена темељних економских поставки и 

критеријума успјешног управљања и пословања. Неспорна је чињеница, да  је приносни 

положај један од показатеља успјешности предузећа у транзицији да функционише у 

турбулентном тржишном окружењу. Полазећи од ове чињенице, у раду је извршена 

практична обрада овог проблема и урађени су кључни аналитички показатељи 

приносног положаја изабраних зависних предузећа која послују у саставу МХ 

Електропривреде Републике Српске. Циљ истраживања јесте да се покаже у којој мјери 

је менаџмент ових предузећа, као и МХ Електропривреде РС, прихватио захтјеве 

глобалних економских токова и своје пословање прилагодио глобалним тржишним 

промјенама. 

    

3. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Competitve Advantages of the 

Economy of Bosnia and Herzegovina as Precondition for Atracting Foreign Direct 

Investments, /Конкурентске предности привреде Босне и Херцеговине као предуслов 

привлачења страних директних инвестиција/, Strategic Management International Journal of 

Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, University of 

Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica, Subotica, 2015., стр. 17-25. /ISSN 1821-3448, 

UDC 005.21, Vol. 20, No. 1, UDC 338(497.6) 339.727.22(497.6)/ 

Краћи приказ: 

Потреба за реализацијом привредних активности на свјетском тржишту је један од 

кључних елемената развоја сваке земље. Неопходан услов за наступ на свјетском 

тржишту је  развој конкурентских способности како појединих привредних субјеката, 

тако и привредних грана и националне привреде у цјелини.  Захваљујући процесу 

глобализације наступило је раздобље глобалне економске конкуренције у коме је 

потребно направити разлику између микро конкурентности и макро конкурентности. 

Конкурентност је данас постала доминантна економска тема сваке земље, а посебно 

земаља у транзицији. Конкурентност је основни фактор за привлачење страних 

директних инвестиција, повећање извоза и раст БДП-а. Прилив страних директних 

инвестиција зависи од квалитета макроекономског, пословног и правног окружења, док 

је раст извоза и БДП-а могуће подстаћи повећањем тражње за домаћим производима. 

Компаративном анализом глобалне конкурентности земаља Западног Балкана 

детерминисан је ниво конкурентности Босне и Херцеговине. Анализом конкурентности 

привреде Босне и Херцеговине, у односу на конкурентност привреда земаља Западног 

Балкана, покушало се одредити у којој мјери је она доминантна за привлачење страних 

директних инвестиција, узимајући при томе у обзир макроекономско, пословно и правно 

окружење као веома битне факторе.    

 

4. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Конзистентност  привредног развоја 

Брчко дистрикта БиХ у условима глобализације, Часопис АНАЛИ бр. 33., 

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Суботица, 2015., стр. 27-

39. /ISSN 0350-2120, УДК 330, Vol. 51, UDC 339.9:338.1(497.6 Brčko)/ 

Краћи приказ: 

Достигнути ниво процеса регионалног повезивања, удруживања и развоја у свијету 

убрзао је успостављање и развој процеса свјетске глобализације. С правом се може рећи, 

да је глобализација завршни степен интеграције тржишта широм свијета.  У својој 



 

 

актуелној форми, она представља нови динамичан комплекс који се не испољава само 

кроз конкуренцију, него подразумијева и подршку економском расту и развоју сваког 

економског система. Глобализација се углавном одвија кроз економско-привредни, 

политички и културни процес, уз уважавање основних претпоставки као што су: зона 

слободне трговине, царинска унија, економска унија као највиши степен економске 

сарадње,  политичка и културна сарадња.  Стога, свака национална економија 

(економски систем) треба да се укључи у глобална кретања и узме учешће у 

многобројним изазовима глобалне економије.  Босна  и Херцеговина, као државна 

заједница у којој функционишу  три правна и економска система (ФБиХ, РС и БДБиХ),  

је неодвојиви дио овог процеса путем којег је укључена у глобална економска, социјална 

и еколошка кретања. Компаративном анализом показатеља привредног развоја Брчко 

дистрикта БиХ, у односу на остала два ентитета и глобално окружење, покушао се 

детерминисати утицај глобалног пословног и пореског окружења  на конзистентност 

(одрживост) привредног развоја овог економског система. С тим у вези, циљ 

истраживања овог рада јесте одређивање нивоа спремности Брчко дистрикта БиХ, као 

економског система, да прихвати захтјеве глобалних економских токова и 

прилагођавање глобалним тржишним промјенама.    

 

5. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, ма Наташа Тешић, Управљање 

ризиком времена и портфолија дужничких хартија од вриједности у условима 

кризе, Часопис Нови Економист бр. 18., Часопис за економску теорију и праксу, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 

2015., стр. 94-100. /ISSN: 1840-2313, УДК: 336.761:005.334, DOI:10.7251/NOE15180945/ 

Краћи приказ: 

Свака неизвјесност, изненадно и непланирано дешавање у појединим пословним 

активностима представља ризик. Ризичност неког пословног подухвата превасходно 

зависи од  варијабилности очекиваног приноса. Код улагања у дужничке хартије од 

вриједности у условима кризе присутан је ризик, јер остварени принос може бити мањи 

од очекиваног. Мада је познато да је ризичност улагања у државне обвезнице незнатна 

због веома малог нивоа  варијабилности. Међутим, улагања у корпоративне обвезнице са 

собом носе знатно већи ниво ризика. У раду се указује на важност управљања ризиком 

времена и портфолија дужничких хартија од вриједности које емитују корпорације у 

условима глобалне финансијске кризе. Детерминише се потреба диверзификације 

портфолија, изражавање временске димензије ризика, начин мјерења ризика портфолија 

примјеном бета коефицијента као мјере систематског ризика, те конструисања 

оптималног портфолија. 

 

6. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Impact of basis risk on the organization 

of hedging transactions with futures contracts, /Утицај базног ризика на организовање 

хеџинг трансакција са фјучерсима/, Proceedings, CHALLENGES IN BUSINESS AND 

ECONOMICS:GROWTH, COMPETITIVENESS AND INNOVATIONS, University of Niš, 

Faculty of Economics, Niš, 2015., стр. 191-197. /ISBN: 978-86-6139-115-6, COBISS.SR-ID 

219352844, UDC 339.727:339.74/ 

Краћи приказ: 

Када је ријеч о хеџинг трансакцијама треба истаћи да њих у пракси није лако 

организовати. Висина добитка и губитка у хеџинг трансакцијама одређује се постојећим 

односом између кеш и фјучерс цијене у моменту уписа и моменту доспијећа хеџинга. На 

фјучерс берзама хеџери треба да континуирано улазе у трансакције како би осигурали 

своју будућу позицију на промптном тржишту. При дефинисању своје стратегије највећи 

ризик са којим је хеџер изложен је базни ризик (basis risk). Разлика која настаје између 

кеш и фјучерс цијене назива се базним ризиком. Циљ истраживања у овом раду је 

сагледавање у ком случају се појачава интезитет утицаја базног ризика на организовање 

хеџинг трансакција са фјучерсима и утврђивање одлучујућег фактора који утиче на 



 

 

базни ризик користећи се примјерима хеџинг трансакција са фјучерсима. 

 

7. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Утицај структуре прихода на 

ефикасност пословања предузећа, Зборник радова, XXI интернационални научни скуп 

СМ2016, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском 

менаџменту, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Суботица, 

2016., стр. 89-94. /ISBN 978-86-7233-356-5, COBISS-SR-ID 305500935, 658.155/ 

Краћи приказ: 

Развојем тржишне економије која условљава нови начин пословања предузећа, а тиме и 

битан заокрет у приступу финансијском менаџменту, дошло је до промјена темељних 

економских поставки и критеријума успјешног управљања и пословања, посебно 

финансијским токовима. Неспорна је чињеница, да  финансијска стабилност  представља 

коначни израз способности предузећа да функционише у веома сложеном тржишном 

окружењу. Полазећи од ове чињенице, у раду је извршена практична обрада и анализа 

структуре, као и расподјеле, укупног прихода ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина. 

Тежиште анализе је усмјерено на висину финансијских и осталих прихода у 

посматраном петогодишњем периоду, те указано на важност њиховог утицаја  на 

остварење позитивног финансијског резултата овог електродистрибутивног предузећа. 

Урађена је анализа ризика остварења финансијског резултата  и утврђени фактори 

пословног ризика, финансијског ризика и укупног ризика у условима када је маржа 

покрића недовољна да покрије расходе периода, односно када предузеће остварује 

губитак из редовне пословне активности. Циљ истраживања у овом раду је 

идентификовање узрока који су довели да финансијски и остали приходи  достигну 

знатно веће вриједности у односу на нормалне (које би одговарале једном 

електродистрибутивном предузећу), те  да се покаже колико је неефикасно пословање 

допринијело таквој структури укупног прихода.  

 

8. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Друштва за управљање у функцији 

управљања приватизационим инвестиционим фондовима у Републици Српској, 

Часопис Нови Економист  бр. 20., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2016., стр. 140-

144./ISSN:1840-2313, УДК: 347.7:339.732.2(4-672EU)(497.6), DOI:10.7251/NOE1620140S/ 

Краћи приказ: 

Република Српска је слиједила исти пут као и земље које су прошле или су у току 

процеса економске транзиције, с циљем да успостави отворену и конкурентну тржишну 

привреду са уређеним и организованим тржиштем капитала. За реализацију овог циља 

неопходан услов је био  приватизација већег дијела државног капитала. Истовремено, то 

је условило и неопходну изградњу тржишне инфраструктуре тј. институција 

посредством којих ће се одвијати купопродајне трансакције. Из тих разлога у Републици 

Српској је донесен законодавно-правни оквир као основ за формирање тржишних 

институција, а међу њима и друштава за управљање приватизационим инвестиционим 

фондовима. Истраживања у овом раду су усмјерена на давање одговора: који су разлози 

оснивања друштава за управљање и да ли су она у надолазећим тржишним промјенама, 

које су значајно утицале на развој економије Републике Српске, оправдала своје 

постојање.  

 

9. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Улога високог образовања у 

економском развоју Републике Српске, Зборник радова, Трећа интернационална 

коференција Економског факултета Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Економски факултет Брчко, Брчко, 2016., стр. 152-160. /ISBN 978-99938-95-24-4, 

COBISS-RS-ID 6310168, UDK: 378.014.3:338.1(497.6RS)/ 

Краћи приказ: 

Улагањем у образовање користи имају, како појединци који се образују тако и друштво у 



 

 

цјелини.  Стога, побољшање образовног система са собом носи различите економске и 

социјалне користи, те утиче на економски и привредни развој земље. Међутим, поставља 

се питање да ли су средства која се усмјеравају у високо образовање довољна за 

несметано функционисање високошколских установа у Републици Српској. Циљ 

истраживања у овом раду је детерминисати ниво улагања у високо образовање у 

Републици Српској, те утврдити да ли високошколске установе узвраћају истом мјером и 

у довољном обиму доприносе економском и привредном развоју Републике Српске. 

Односно, да ли су оправдана улагања финансијских средстава у високошколске установе 

са становишта синергетских ефеката у односу на јачање економског раста и развоја 

Републике Српске. 

 

10. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Ирена Ђалић, The role of deposit 

financial institutions in the development of real sector in the Republic of Srpska, /Улога 

депозитних финансијских институција у развоју реалног сектора Републике Српске/, 

Journal Economic Themes, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2017., стр. 39-53. 

/ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID 17960194, eISSN 2217-3668, UDK 33(497.11), Vol. 55(1), 

UDC 336.1.07(497.1)/ 

Краћи приказ: 

Депозитне финансијске институције  су познате по широком спектру пружања 

традиционалних финансијских услуга, од текућих рачуна и система планирања штедње, 

до одобравања зајмова предузећима, клијентима и државама. У данашње вријеме, 

депозитне финансијске  институције не ограничавају своје услуге само на оне 

традиционалне, него убрзано почињу са пружањем општих финансијских услуга, као 

што су: трговина хартијама од вриједности,  заштита осигурања, планирање финансија, 

управљање пензионим системима, пружање савјетодавних услуга компанијама које су у 

процесу фузионисања, као и других нових услуга. У раду су идентификоване депозитне 

финансијске институције које послују на подручју Републике Српске и детерминисана 

њихова улога у развоју реалног сектора. Истраживање у раду је показало у којој мјери  

су депозитне финансијске институције, као извори финансирања, покретачи развоја 

реалног сектора Републике Српске  или су ограничавајући фактор развоја овог сектора. 

 

11. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Синиша Божичковић, Учешће 

хартија од вриједности у развоју тржишта капитала Републике Српске, Часопис 

Нови Економист бр. 22., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2017., стр. 40-47. 

/ISSN: 1840-2313, УДК: 336.76:339.187.44(497.6), DOI:10.7251/NOE1722040S/ 

Краћи приказ: 

За успостављање отворене тржишне привреде у Републици Српској неопходно је било 

успостављање ефикасног финансијског система. То подразумијева поред осталог и 

постојање отвореног и ликвидног тржишта капитала. У привредама у транзицији као што 

је и привреда Републике Српске то је нарочито важно ради прикупљања капитала. 

Капитал се може прикупити и емисијом хартија од вриједности. То не би било 

изводљиво без развијеног и ефикасног тржишта капитала. Практична искуства указују да 

развој и функционисање тржишта капитала зависи од већег броја детерминaнти. У 

дијелу развоја и ефикасног функционисања тржишта капитала међу најзначајнијим 

детерминантама јесте велики број хартија од вриједности подобних за трговање. Стога je 

истраживање у раду фокусирано на исказивање и анализирање удјела и значаја хартија 

од вриједности у развоју тржишта капитала Републике Српске.   

 

12. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Стратегија 

инвестирања осигуравајућих друштава на тржишту капитала Републике Српске, 

Зборник радова, Научни скуп ИНСТИТУЦИЈЕ И ЕКОНОМИЈА-ШТА (НЕ)МОЖЕМО 

УРАДИТИ БОЉЕ, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, 



 

 

Андрићград, 2017., стр. 359-365. /ISBN 978-99976-610-8-1, COBISS.RS-ID 6752536/ 

Краћи приказ: 

Брз развој тржишта капитала у развијеним тржишним економијама у новијем периоду је 

условљен појавом и развојем нових типова финансијских посредника. Прије свега, у 

питању су осигуравајућа друштва  која спадају у групу институционалних инвеститора 

на финансијском тржишту. Снажан  раст капитала ових финансијских институција 

резултат је промјене навика грађана, посебно када  је у питању улагање њихове 

финансијске штедње. То је  резултирало значајним позитивним ефектима на развој 

привреде и финансијског система великог броја земаља. Истраживања у раду имају за 

сврху да покажу важност осигуравајућих друштава  као институционалних инвеститора 

на тржишту капитала Републике Српске. Стога, циљ истраживања фокусиран је на 

приказ ефеката развоја  осигуравајућих  друштава  који се, прије свега, огледају у 

порасту броја алтернатива за мобилизацију и профитабилан пласман слободних 

новчаних средстава кроз развој тржишта капитала Републике Српске. У вези са циљем 

истраживања, детерминисани су нивои  инвестиционих улагања осигуравајућих 

друштава на тржишту капитала Републике Српске. 
 

13. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Ирена Ђалић, Traditional and 

cutting edge business credit scoring, /Оцјена кредитног бонитета предузећа по 

традиционалним и савременим методама/, Proceedings, CONTEMPORARY 

APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES, University of Niš, 

Faculty of Economics, Niš, 2017., стр. 139-152. /ISBN: 978-86-6139-148-4, COBISS.SR-ID 

254298892, UDC 336.77/ 

Краћи приказ: 

Финансијска стабилност  представља коначни израз способности предузећа  да 

функционише у сложеном и нестабилном тржишном окружењу. У Републици Српској је 

било неопходно да се предузећа прилагођавају новим промјенама, јер тржишна 

економија фаворизује предузећа са добрим, а потискује она са лошим кредитним 

бонитетом. Полазећи од ове чињенице, у раду је извршена практична обрада и анализа 

пословања ЗП ''Рудник и Термоелектрана Угљевик'' а.д. Угљевик у петогодишњем 

периоду. Тежиште анализе је базирано на финансијски, имовински и приносни положај 

предузећа, односно перформансе његовог кредитног бонитета. Сходно томе, примјеном 

традиционалних метода, урађена је анализа финансијског резултата у условима 

позитивног пословног резултата  и у условима када предузеће остварује губитак из 

редовне пословне активности.  Насупрот традиционалним методама коришћене су ''З 

скоре'' и ''ЗЕТА'' анализа, као савремене методе оцјене кредитног бонитета ЗП ''Рудник и 

Термоелектрана Угљевик'' а.д. Угљевик. Урађена је компаративна анализа добијених 

резултата примјеном старог и новог ''З скоре'' и ''ЗЕТА'' модела. Циљ истраживања јесте 

утврђивање кредитног бонитета овог предузећа, као предуслова његове финансијске 

стабилности, али и оцјене квалитета и способности менаџмента да користи информације 

о кредитном бонитету ради ефикаснијег управљања финансијама у дотичном  предузећу.  

 

14. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Улога финансијског система у 

развоју националне економије, Зборник радова ЕКОНБИЗ, VI Интернационални 

научни скуп ЕконБиз Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина,  Бијељина, 2018., стр. 84-96. / ISBN 978-99955-45-26-0, COBISS-RS-

ID 7991576, УДК: 330.34:336.761/ 

Краћи приказ: 

У националним економијама развијених земаља, као и у националној економији 

Републике Српске, финансијски систем игра значајну улогу. Досадашња практична 

искуства указују да у основи функционисања финансијског система стоји повјерење. Ако 

инвеститори немају повјерења да своја новчана средства уносе у финансијски систем 

неке земље, неминовно је да ће у тој земљи привредна активност опадати. Зато и јесте 



 

 

неизмјерљив значај финансијског система за функционисање привредног и укупног 

економског система било које националне економије. Улога финансијског система у 

свакој националној економији огледа се кроз трансфер финансијских средстава, 

несметан ток кретања финансијских средстава између појединих сектора као и у 

повезивању макроекономских категорија. У контексту претходно реченог у раду се 

оцијенило у ком опсегу финансијски систем путем кључних елемената (повјерење у 

званичне информације, државне институције, финансијска тржишта, финансијске 

институције и финансијске инструменте), на којима се темељи његово повјерење, 

доприноси остварењу циљева националне економије. 

 

15. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Interaction of 

macroeconomic and banking indicators of selected countries-analytical approach, 

/Интеракција макроекономских и банкарских индикатора изабраних земаља-аналитички 

приступ/, Proceedings, QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS IN 

ECONOMICS, University of Niš, Faculty of Economics, Niš, 2018., стр. 39-48. /ISBN: 978-

86-6139-170-5, COBISS.SR-ID 271529996, UDC 330.101.541:336.7/ 

Краћи приказ: 

Сагледавање  међузависности макроекономских и банкарских показатеља  захтијева  

примјену званичних статистичких метода. Путем статистичких метода врши се 

верификација постојања или непостојања међузависности. С тим у вези, истраживање у 

раду је усмјерено на посматрање међузависности између различитих макроекономских и 

банкарских показатеља (бруто домаћи производ, стране директне инвестиције, 

инфлација, референтна каматна стопа, пасивна каматна стопа, активна каматна стопа, 

укупни пласмани, укупни депозити) код изабраних земаља Западног Балкана и Европске 

уније примјеном дескриптивне и корелационе статистичке анализе. Примјеном 

наведених статистичких анализа детерминисана је  њихова повезаност и међусобни 

утицај једних на друге.  

 

16. Др Слободан Суботић, др Витомир Старчевић, др Живко Ерцег, Утицај страних 

директних инвестиција на бруто друштвени производ земаља Западног Балкана, 

Часопис Пословни консултант, Међународно индексирани научно-стручни часопис бр. 

85., „FINconsult“ Тузла, Тузла, 2019., стр. 51-59. / ISSN 1986-5538, EBSCO Publishing/ 

Краћи приказ: 

Страна директна улагања имају велики значај за привредни раст и развој земаља у 

развоју и земаља у транзицији. Досадашња искуства показују да су страна улагања 

играла значајну улогу у структурним промјенама производње и извоза у земљама 

корисницама ових средстава. За земље које имају отежан приступ међународном 

тржишту капитала, страна улагања представљају ’’вентил’’ за ангажовање иностраних 

средстава. Прилив страних директних инвестиција зависи од квалитета 

макроекономског, пословног и правног окружења, док је раст извоза и БДП-а могуће 

подстаћи повећањем тражње за домаћим производима. Предмет истраживања овог рада 

су страна директна улагања у земље Западног Балкана. Циљ истраживања је довођење у 

директну везу кретања страних директних инвестиција са кретањима висине БДП-а ових 

земаља. С тим у вези, покушало се детерминисати у коликој мјери је повећање или 

смањење прилива СДИ утицало на раст или пад БДП-а сваке земље појединачно.  

Односно, да ли постоји директна или индиректна међузависност СДИ и БДП-а у свакој 

од земаља Западног Балкана.  

 

17. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Capital markets 

competitiveness of the Republic of Srpska relating to selected countries, /Конкурентност 

тржишта капитала Републике Српске у односу на одабране земље/, Proceedings, 

CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS:TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND 

CHALLENGES OF COMPETITIVENESS, University of Niš, Faculty of Economics, Niš, 



 

 

2019., стр. 57-68. /ISBN: 978-86-6139-193-4, COBISS.SR-ID 280655628, UDC 

336.76(497.6)/ 

Краћи приказ: 

Успостављање ефикасног финансијског система и постојање отвореног и ликвидног 

тржишта капитала, са великим бројем различитих хартија од вриједности, су основни 

предуслови конкурентности тржишта капитала. Прикупљање капитала емисијом хартија 

од вриједности је веома значајно за развијене тржишне економије, али  и за земље у 

транзицији у које се сврстава Босна и Херцеговина са своја два ентитета (Република 

Српска и Федерација БиХ). Прикупљање капитала емисијом хартија од вриједности било 

би незамисливо без добро развијеног и ефикасног тржишта капитала. Функционисање 

тржишта капитала зависи од већег броја детерминанти, а једна од најзначајнијих 

детерминанти је велики број хартија од вриједности подобних за трговање. Истраживање 

у раду усмјерено је на  тржиште капитала Републике Српске, на његове могућности и 

анализирање удјела и значаја хартија од вриједности у његовом развоју. Посебна пажња 

је посвећена детерминисању конкурентности тржишта капитала Републике Српске у 

односу на тржишта капитала одабраних земаља. 

 

18. Др Слободан Суботић, др Витомир Старчевић, др Живко Ерцег, Ефекти 

финансијске глобализације на развој тржишта капитала Републике Српске, 

Зборник радова ЕКОНБИЗ, VII Интернационални научни скуп ЕконБиз Бијељина, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина,    Бијељина, 

2019., стр. 52-62. / ISBN 978-99955-45-29-1, COBISS-RS-ID 8627736, УДК: 

336.76:316.42(497.6 RS)/  

Краћи приказ: 

Почетком седамдесетих година 20-тог вијека дошло је до значајних промјена на 

међународној финансијској сцени,  које су се огледале у напуштању златних стандарда и 

конвертибилности америчког долара у злато. То је седамдесетих година утицало на 

појаву нових финансијских инструмената и финансијских деривата на међународним 

девизним и финансијским тржиштима. Њихова појава је имала далекосежан утицај на 

ефикасност економских политика земаља. Финансијска либерализација и глобализација, 

праћене процесом транзиције, утицале су на развој финансијских тржишта земаља у 

транзицији укључујући и Босну и Херцеговину са њена два ентитета (Републиком 

Српском и Федерацијом БиХ). Глобални финансијски процеси су довели и до промјена 

на финансијском тржишту и тржишту капитала Републике Српске. Предмет 

истраживања у овом раду је тржиште капитала Републике Српске са свим његовим 

карактеристикама и хартијама од вриједности са којима се на њему тргује, док је 

истраживање  приоритетно фокусирано на анализирање и детерминисање  утицаја 

финансијске глобализације на трговање хартијама од вриједности у контексту развоја 

тржишта капитала Републике Српске.  

 

19. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Корпоративно управљање у 

функцији одрживе финансијске стабилности предузећа, Зборник радова, 

Међународни научни скуп ИОР-ИБ 2019, Економски факултет Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 

2019., стр. 87-104. /ISBN 978-86-80127-93-4, COBISS.SR-ID 282242828/ 

Краћи приказ: 

Савремено предузеће је способно да креира и развија своје компаративне предности 

само адекватном примјеном система корпоративног управљања. С обзиром на важност и 

улогу компанија и корпорација, као најважнијих институционалних облика 

организовања предузећа, јасно је да им је потребан како добар менаџмент, тако и добро 

постављен систем корпоративног управљања. Развојем тржишне економије која 

условљава нови начин пословања предузећа, а тиме и битан заокрет у приступу 

финансијском менаџменту, дошло је до промјена темељних економских поставки и 



 

 

критеријума успјешног управљања и пословања, посебно финансијским токовима. 

Домицилна предузећа треба да се прилагоде новим промјенама, јер тржишна економија 

фаворизује финансијски стабилна предузећа.  Неспорна је чињеница, да  финансијска 

стабилност  представља коначни израз способности предузећа у транзицији да 

функционише у турбулентном тржишном окружењу. Полазећи од ове чињенице, у раду 

је извршена практична обрада овог проблема и урађени су кључни аналитички 

показатељи финансијског положаја, као и имовинског и приносног положаја РиТЕ 

Угљевик а.д. Угљевик. Циљ истраживања јесте да се укаже у коликој је мјери 

корпоративно управљање у функцији одрживе финансијске стабилности, али и оцијене  

квалитет и способност менаџмента да ефикасно управља финансијама овог предузећа.  

 

Објављени радови са SCI листе    

 

1. Др Живко Ерцег, др Витомир Старчевић, др Драган Памучар, др Горан Митровић, др 

Жељко Стевић, др Срђан Жикић, A New Model for Stock Management in Order to 

Rationalize Costs: ABC-Fucom-Interval Rough CoCoSo Model, /Нови модел за 

управљање залихама у циљу рационализације трошкова: ABC-FUCOM-Interval Rough 

CoCoSo модел/ Journal Symmetry, Vol. 11, No.12, MDPI, Basel, Switzerland, 2019. /ISSN 

2073-8994, DOI https: // doi. org/ 10.3390/ sym 11121527/ 

Краћи приказ:   

Рационализација трошкова постала је императив у сваком привредном систему како би 

се створиле адекватне подлоге за његово ефикасно управљање. Конкурентност на 

глобалном тржишту је изузетно велика и изазов је управљати пословним и логистичким 

системима, нарочито када су у питању финансијски параметри. Неопходно је у свакој 

активности и процесу извршити рационализацију трошкова. Постојање залиха је 

неминовност у сваком логистичком систему, стога се тежи креирању адекватних 

политика за њихово ефикасно управљање. Да би се то могло извршити неопходно је 

утврдити који производи чине највећи процентуални удио у вриједности набавке, а који 

су квантитативно најзаступљенији. У ту сврху примјењује се АБЦ анализа која сврстава 

производе у три категорије уважавајући различита ограничења. Циљ овог рада је 

формирање новог модела који подразумијева интеграцију АБЦ анализе, Full Consistency 

Method (FUCOM) и Interval Rough COmbined COmpromise SOlution (CoCoSo) за 

управљање залихама у складишном систему. Након груписања производа у три 

категорије А, Б и Ц, потребно је одредити адекватне добављаче за сваку категорију како 

би се рационализовали трошкови набавке. У обзир су узети финансијски, логистички и 

параметри квалитета. За одређивање значаја ових параметара примјењена је FUCOM 

метода. За одређивање оптималних добављача за сваку групу производа развијен је нови 

Interval CoCoSo приступ. Добијени резултати су моделирани кроз вишефазну анализу 

осјетљивости.  

 

Књиге   

 

1. Др Витомир Старчевић, др Рајко Радовић, др Слободан Суботић, Берзанско 

пословање, треће издање, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина,  2017. 

Краћи приказ: 

У књизи „Берзанско пословање“ изложена предметна грађа фокусирана је на обраду 

берзанског пословања, јер се намеће потреба за познавањем одређених тржишних 

категорија у контексту уклапања у савремене трендове тржишног пословања. Спознајом 

одређених тржишних категорија из предметне грађе у овој књизи стекло би се неопходно 

знање за одабир информација које пружају податке неопходне за доношење одлуке 

„инвестирати или не“ на берзи или ван берзе. Познавање одређених тржишних 

категорија које су обрађене у књизи развило би модерно схватање око значаја и улоге 



 

 

берзанског пословања у тржишним условима. Зато књига под наведеним насловом  је и 

настала са амбицијом да представи актуелну материју, блиску текућој стварности из ове 

научне области. 

Књига се састоји из четрнаест обрађених поглавља: (I) Појам, карактеристике и врсте 

берзи, (II) Нормативно регулисање берзе, (III) Надзор над радом берзе, (IV) Берзански 

послови, (V) Хартије од вриједности и финансијски деривати на терминским ефектним 

берзама, (VI) Појам и врсте хеџинга, (VII) Емисија хартија од вриједности, (VIII) Систем 

трговања на финансијској берзи, (IX) Берзански индекси и извјештаји на финансијској 

берзи, (X) Централни регистар хартија од вриједности, (XI) Институционални 

инвеститори, (XII) Берзански посредници, (XIII) Брокерско - дилерска друштва, (XIV) 

Заштита инвеститора на финансијској берзи. 

Ради побољшања новог издања књиге није изостала потреба за осавремењавањем 

садржаја како би се концизније представила актуелна материја из берзанског пословања.  

  

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

1. Од 1995. године до 2005. године (тј. до момента трансформације Више школе за 

спољну трговину у Бијељини у Факултет спољне трговине Бијељина) кандидат је био 

ангажован као предавач на Вишој школи за спољну трговину у Бијељини на наставним 

предметима Берзанско пословање, Банкарско пословање и Кредитно пословање. 

 

2. Од 1998. године до 2003. године био је ангажован као виши асистент на Економском 

факултету Брчко на наставним предметима Пословне финансије и Анализа биланса. 

 

3. Отварањем одјељења Пословне школе Универзитета Тузла са сједиштем у Брчком 

кандидат је двије године у својству спољњег сарадника био ангажован као предавач на 

наставном предмету Пословне финансије. 

 

4. Након трансформације Више школе за спољну трговину у Бијељини у Факултет 

спољне трговине Бијељина 2005. године кандидат је на Факултету спољне трговине 

Бијељина био ангажован као виши асистент на наставним предметима Финансијска 

тржишта, Трговање хартијама од вриједности, Теорија и анализа биланса и Пословне 

финансије. 

 

5. Избором у звање доцента на ужој научној области Монетарна економија 24.12.2009. 

године на Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, 

кандидат је ангажован на наставне предмете Финансијска тржишта и Теорија и анализа 

биланса. 

 

6. На мастер студију на Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у 

Источном Сарајеву ангажован је као одговорни наставник на наставном предмету 

Улагање у хартије од вриједности. 

 

7. Од 2009. године до 2013. године на Економском факултету Брчко Универзитета у 

Источном Сарајеву изводио је наставу као одговорни наставник на наставном предмету 

Берзанско пословање, а од 2009. године на истом факултету као одговорни наставник у 

континуитету изводи наставу на наставном предмету Теорија и анализа биланса. 

 

8. Од 2009. године до 2014. године на мастер студију на Економском факултету Брчко 

Универзитета у Источном Сарајеву као одговорни наставник изводио је наставу на 

наставном предмету Финансијска тржишта и институције. 

 

 



 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Oбјављене књиге 

 

1. Др Витомир Старчевић, др Рајко Радовић, др Слободан Суботић, Берзанско 

пословање, треће издање, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина,  2017. 

 

2. Предмети на којима је кандидат ангажован 

 

Основне студије: Финансијска тржишта, Теорија и анализа биланса. Мастер студиј: 

Улагање у хартије од вриједности. 

 

3. Гостујућа настава 

 

Гостујући наставник на Високој школи за васпитаче и пословне информатичаре-

Сирмијум, Сремска Митровица /Република Србија/ од 2016. до 2018. године на 

предметима: Међународно пословање, Пословно планирање и организациони развој, 

Организација предузећа. 

 

4. Резултати анкете студената треће године Факултета пословне економије 

Бијељина  

 

 
 

5. Менторство и чланство у комисији 

 

А) Менторство на докторској дисертацији 

 

1. Горан Митровић, „Међузависност банкарских и макроекономских перформанси у 

условима опоравка економије Босне и Херцеговине“, Докторска дисертација, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 

2019. /ментор, Одлука број: 408-02/19 од 18.04.2019., докторска дисертација одбрањена 

14.06.2019. године, УНО Монетарна економија.  

 

Б) Менторство на магистарском раду 

 

1. Милица Варешкић, „Финансијски положај предузећа као услов успостављања 

кредитног бонитета“, Магистарски рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски 

факултет Брчко, Брчко, 2017., ментор, Одлука број: 03/2-59-11/17 од 08.02.2017., 

магистарски рад одбрањен 06.03.2017. године, УНО Пословне финансије. 

 



 

 

В) Менторство на мастер раду 

 

1. Мирсад Бешлагић, „Функција финансијских институција на финансијском 

тржишту БиХ“, Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет 

Брчко, Брчко, 2014., ментор, Одлука број: 03/2-490-6/14 од 10.12.2014., мастер рад 

одбрањен 30.12.2014. године, УНО Монетарна економија. 

 

2. Љепојка Еркић, „Берзе у функцији развоја финансијског тржишта БиХ“, Мастер 

рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2015., ментор, Одлука број: 144-02/15 од 10.02.2015., мастер рад одбрањен 

17.09.2015. године, УНО Монетарна економија. 

 

3. Данијела Мирковић, „Развој тржишта капитала у Босни и Херцеговини“, Мастер 

рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2015., ментор, Одлука број: 913-02/15 од 20.10.2015., мастер рад одбрањен 

18.12.2015. године, УНО Монетарна економија. 

 

4. Борка Лазаревић, „Институционални инвеститори у функцији развоја 

финансијског тржишта Републике Српске“, Мастер рад, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Економски факултет Брчко, Брчко, 2016., ментор, Одлука број: 03/2-97-10/16 

од 06.04.2016.,  мастер рад одбрањен 27.04.2016. године, УНО Монетарна економија. 

 

5. Гордана Симић, „Улога финансијских институција у развоју тржишта капитала 

Републике Српске“, Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина, 2017. /ментор, Одлука број: 548-02/17 од 15.06.2017.,  

мастер рад одбрањен 25.12.2017. године, УНО Монетарна економија/. 

 

6. Јелица Ристић Марков, „Управљање ризиком портфолиа хартија од вредности“, 

Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2019., ментор, Одлука број: 83-02/19 од 25.01.2019.,  мастер рад одбрањен 

01.04.2019. године, УНО Монетарна економија. 

 

Г) Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације 

 

1. Дарко Марјановић, „Пореска конкуренција и стране директне инвестиције у 

земљама Jугоисточне Европе“, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, 

Економски факултет у Суботици, Суботица, 2014., члан комисије, Oдлука донијета дана 

29.01.2015. године на 23. сједници Наставно-научног вијећа Економског факултета 

Суботица, докторска дисертација одбрањена 28.02.2015. године, УНО Финансије.  

 

2. Горан Шијан, „Финансијски аспекти управљања перформансама предузећа у 

одабраним земљама у транзицији“, Докторска дисертација, Универзитет у Новом 

Саду, Економски факултет у Суботици, Суботица, 2015., члан комисије, Oдлука 

донијета дана 17.12.2015. године на 3. сједници Наставно-научног вијећа Економског 

факултета Суботица, докторска дисертација одбрањена 15.01.2016. године, УНО 

Финансије.  

 

3. Нада Миленковић, „Ризични и приватни капитал у земљама Централне и Источне 

Европе“, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у 

Суботици, Суботица, 2015., члан комисије, Oдлука донијета дана 17.12.2015. године на 

3. сједници Наставно-научног вијећа Економског факултета Суботица, докторска 

дисертација одбрањена 16.01.2016. године, УНО Финансије. 

 



 

 

4. Снежана Милошевић Авдаловић, „Ценовна ефикасност тржишта капитала у 

одабраним земљама у региону“, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, 

Економски факултет у Суботици, Суботица, 2018., члан комисије, Oдлука број: 08-

2411/2  од 19.07.2018. године,  докторска дисертација одбрањена 24.09.2018. године, 

УНО Финансије. 

 

5. Андријана Мркаић Атељевић, „Утицај стандарда Европске уније на конкурентност 

и одрживост развоја туризма у Босни и Херцеговини“, Докторска дисертација, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 

2020., члан комисије, Одлука број: 1302-02/19 од 12.12.2019., докторска дисертација 

одбрањена 27.02.2020. године, УНО Менаџмент.  

 

Д) Чланство у комисији за одбрану магистарског рада  

 

1. Селма Шадић, „Могућности примјене метода финансијске анализе у управљању 

ликвидношћу и солвентношћу предузећа“, Магистарски рад, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Економски факултет Брчко, Брчко, 2015., предсједник комисије, Oдлука број: 

03/2-164-8/15 од 29.05.2015., магистарски рад одбрањен 06.07.2015. године, УНО 

Пословне финансије. 

 

2. Даниел Шолаја, „Опорезивање имовине у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине“, 

Магистарски рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије 

Бијељина, Бијељина, 2015., члан комисије, Одлука број: 527-02/15 од  08.06.2015., 

магистарски рад одбрањен 05.02.2016. године, УНО Монетарна економија.  

 

3. Асмир Мујановић, „Утицај кредита као извора финансирања на пословање 

предузећа у Босни и Херцеговини“, Магистарски рад, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Економски факултет Брчко, Брчко, 2016., предсједник комисије, Одлука број: 

03/2-325-4/16 од 19.09.2016., магистарски рад одбрањен 07.10.2016. године, УНО 

Пословне финансије.  

 

4. Татјана Вуковић, „Истраживање промјена на тржишту капитала у Босни и 

Херцеговини“, Магистарски рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски 

факултет Брчко, Брчко, 2016.. члан комисије, Одлука број: 03/2-59-10/17 од 08.02.2017.,  

магистарски рад одбрањен 16.03.2017. године, УНО Монетарна економија.  

 

5. Петра Стојановић, „Стратегија управљања корпоративним перформансама и 

портфолио перформансама банака на финансијском тржишту“, Магистарски рад, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 

2019., предсједник комисије, Одлука број: 1045-02/18 од  26.09.2018., магистарски рад 

одбрањен 18.06.2019. године, УНО Монетарна економија.  

 

Ђ) Чланство у комисији за одбрану мастер рада 

1. Сузана Стевановић, „Утицај структуре капитала банака на перформансе 

предузећа и конкурентност привреде у Босни и Херцеговини“, Мастер рад, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 

2016., члан комисије, Одлука број: 76-02/16 од 05.02.2016., мастер рад одбрањен 

18.03.2016. године, УНО Пословне финансије.  

 

2. Драгана Андрић, „Међународни платни промет и систем платног промета у 

Европској Унији“, Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина, 2016., предсједник комисије, Одлука број: 349-02/16 од 

13.05.2016., мастер рад одбрањен 05.09.2016. године, УНО Монетарна економија.  



 

 

3. Александар Тимотић, „Примјена софтверског пакета Primavera у реализацији и 

управљању пројектима“, Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина, 2016., члан комисије, Одлука број: 620-02/16 

од 14.07.2016., мастер рад одбрањен 18.10.2016. године, УНО Менаџмент.  

 

4. Предраг Новаковић, „Рачуноводствени третман спречавања криминалних радњи 

које претходе састављању финансијских извјештаја“, Мастер рад, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2016., члан 

комисије, Одлука број: 286-02/16 од 11.04.2016., мастер рад одбрањен 20.10.2016. 

године, УНО Пословне финансије.  

 

5. Вања Зекић, „Рачуноводствена анализа акција предузећа ЗЕДП Електро Бијељина 

на тржишту капитала Републике Српске“, Мастер рад, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2016., предсједник 

комисије, Одлука број: 622-02/16 од 14.07.2016., мастер рад одбрањен 26.12.2016. 

године, УНО Пословне финансије.  

 

6. Наташа Васиљевић, „Стратегијско планирање у банкама“, Мастер рад, Универзитет 

у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2017., члан 

комисије, Одлука број: 444-02/17 од 25.05.2017., мастер рад одбрањен 05.10.2017. 

године, УНО Монетарна економија.  

 

7. Слађана Маринковић, „Управљање инвестиционим портфолиом у компанијама за 

животна осигурања“, Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина, 2017., предсједник комисије, Одлука број: 

546-02/17 од 15.06.2017., мастер рад одбрањен 24.11.2017. године, УНО Актуарство.  

 

8. Миланка Спасојевић, „Проблеми процјене ризика повезаних са осигурањем 

кредитних потраживања“, Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина, 2018., члан комисије, Одлука број: 129-02/18 

од 08.02.2018., мастер рад одбрањен 29.05.2018. године, УНО Актуарство. 

 

9. Александра Крсмановић, „Стратегија управљања кредитним сектором банке“, 

Мастер рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2018., предсједник комисије, Одлука број: 1228-02/18 од 14.11.2018., мастер 

рад одбрањен 22.02.2019. године, УНО Монетарна економија. 

 

10. Ана Јосиповић, „Улога банкарског система у привредном развоју БиХ“, Мастер 

рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2019., члан комисије, Одлука број: 873-02/19 од 09.07.2019., мастер рад 

одбрањен 01.10.2019. године, УНО Монетарна економија.  

 

6. Рецензије 

А) Рецензирани уџбеници 

1. Тибор Киш, Борис Радованов, Статистика и економетрија финансијских тржишта, 

„Пролетер“ а.д. Бечеј, Бечеј, 2014. /ISBN 978-86-84819-93-4, COBISS.SR-ID 290313735, 

уџбеник рецензиран 24.09.2014. године. 

 

Б) Рецензиране монографије  

1. Иван Мировић, Стране банке у земљама Западног Балкана –монетарни и 

финансијски аспекти, Прво издање, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина, 2016. /ISBN 978-99955-45-21-5, COBISS.RS-ID 

5706776, монографија рецензирана 29.02.2016. године/ 



 

 

В) Рецензирани радови 

 

1. Утицај финансијских мјера државе на доступност и цијену капитала (аутор под 

шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 17., 2015., Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 

13.06.2014./ 

2. Ризици улагања у инвестиционе фондове са освртом на тржиште Републике 

Српске „Нови Економист“ бр. 17., 2015., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 27.06.2015./ 

3. Банкарски менаџмент и изазови промена у банкарству (аутор под шифром), 

Часопис „Нови Економист“ бр. 17., 2015., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 24.06.2015./ 

4. Процјена функције увозне тражње Босне и Херцеговине – импликације на 

економску политику (аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 17., 2015., 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 24.06.2015./ 

5. Контроверзе о уласку страних банака на простору БиХ, Србије и Хрватске 

(аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 17., 2015., Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад 

рецензиран 28.01.2015./ 

6. Утицај монетарних агрегата на стопу инфлације (аутор под шифром), Часопис 

„Нови Економист“ бр. 18., 2015., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 24.06.2015./ 

7. Примена секјуритизације у финансирању и преносу ризика јавног сектора на 

финансијско тржиште (аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 18., 

2015., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 27.06.2015./ 

8. Промјене на тржишту обвезница Републике Српске и њихов утицај на развој 

тржишта капитала (аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 20., 2016., 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 13.06.2016./ 

9. Утицај тржишних промјена на економију Босне и Херцеговине (аутор под 

шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 20., 2016., Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 

13.06.2016./ 

10. Утицај нове регулативе на финансијске институције-ДОДД-Франков закон 

(аутор под шифром), Зборник радова Економског факултета Брчко, Брчко. /рад 

рецензиран 14.06.2016./  

11. Утицај тржишних промјена на развој економије у Србији (аутор под шифром), 

Часопис „Нови Економист“ бр. 20., 2016., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 02.07.2016./ 

12. Обим и структура трансфера са економским циљем – компаративна анализа 

(аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 20., 2016., Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад 

рецензиран 13.06.2016./ 

13.  Контролинг пословања (аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 20., 

2016., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 02.07.2016./ 



 

 

14. Овлашћена банка као покровитељ емисије акција у развоју финансијског 

тржишта (аутор под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 20., 2016., 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 25.06.2016./ 

15. Савремени трендови менаџмента агрегатима и ресурсима банке (аутор под 

шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2017., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 21.06.2017./ 

16. Утицај финансијског тржишта на конкурентност привреде БиХ (аутор под 

шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2017., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 21.06.2017./ 

17. Банкарски сектор у функцији опоравка економије БиХ (аутор под шифром), 

Зборник радова ЕКОНБИЗ 2017., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 20.06.2017./ 

18. Начин повећања издашности пореза на имовину у Републици Српској (аутор под 

шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 21., 2017., Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 

30.06.2017./ 

19. Интелектуални капитал као главни фактор успеха пословања (аутор под 

шифром), Часопис „Педагошки записи“, Висока школа струковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум Сремска Митровица, Сремска 

Митровица. /рад рецензиран 29.11.2017./ 

20. Стратегија инвестиционог менаџмента на финансијским тржиштима, (аутор под 

шифром), Часопис Еconomics Vo 6, No 2, ОИКОС институт, Бијељина. /рад 

рецензиран 19.05.2018./    

21. Карактеристике финансијског тржишта у Босни и Херцеговини са освртом на 

модерно банкарство (аутор под шифром), НЕГАТИВНА РЕЦЕНЗИЈА /рад 

рецензиран 18.06.2018./ 

22. Еколошки порези као инструмент еколошке политике земаља у развоју (аутор 

под шифром), Часопис „Нови Економист“ бр. 24., 2018., Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 

18.06.2018./ 

23. Значај депозитних финансијских посредника за развој националне економије 

(аутор под шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2018., Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 

27.08.2018./  

24. Значај институционалних инвеститора у развоју финансијског тржишта као 

мјеродавног показатеља развијености националне привреде (аутор под шифром), 

Зборник радова ЕКОНБИЗ 2018., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 27.08.2018./  

25. Евро као економски и политички пројекат и европска криза (аутор под шифром), 

Зборник радова ЕКОНБИЗ 2018., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет 

пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 27.08.2018./ 

26. Интелектуални капитал као кључна детерминанта конкурентске предности 

домицилне привреде (аутор под шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2018., 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 27.08.2018./ 

27. Функција тржишта капитала у контексту развоја националне економије у 

Републици Српској (аутор под шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2018., 



 

 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 27.08.2018./  

28. Детерминанте корпоративног управљања у земљама у транзицији (аутор под 

шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2019., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 11.07.2019./  

29.  Пословање инвестиционих фондова на тржишту капитала Републике Српске у 

условима глобализације (аутор под шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2019., 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 12.07.2019./ 

30. Глобализација финансијских тржишта и њен утицај на промјену стратегије 

управљања портфолијом у пословним банкама (аутор под шифром), Зборник 

радова ЕКОНБИЗ 2019., Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 26.08.2019./ 

31. Утицај ПСД2 регулативе на будући развој банкарског пословања (аутор под 

шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2019., Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад рецензиран 26.08.2019./ 

32. Кредитирање енергетски ефикасних пројеката од стране  ЕБРД са освртом на 

Србију (аутор под шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2019., Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /рад 

рецензиран 26.08.2019./ 

33. Доктрирарни и методолошки изазови финансијске писмености  и 4. 

индустријска револуција (аутор под шифром), Зборник радова ЕКОНБИЗ 2019., 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина. /рад рецензиран 10.09.2019./ 

34. Рефлексија фиксних расхода на пословни резултат и ризик остварења пословног 

добитка предузећа (аутор под шифром), VII Међународни симпозијум НОВИ 

ХОРИЗОНТИ 2019., Саобраћајни факултет Добој, Добој. /рад рецензиран 08.10.2019./ 

35. Effect of Microfinance Institutions on Nigerian Economic Growth (аутор под 

шифром), Часопис „Acta Economica“ бр. 31., 2019., Економски факултет Бања Лука, 

Бања Лука. /рад рецензиран 18.11.2019./     

7. Учешће на међународним и националним научним скуповима  

 

1. Рефлексије глобалне финансијске кризе на прилив СДИ у земљама Западног 

Балкана, Научни скуп '' Економија и криза'', Универзитет у Источном Сарајеву, 

Економски факултет Пале, Андрићград. /скуп одржан 12. и 13. септембра 2014./ 

2. Конзистентност привредног развоја Брчко дистрикта БиХ у условима 

глобализације, XX Интернационални научни скуп СМ2015 под називом: ''Стратегијски 

менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту'', Економски 

факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду, Палић. /скуп одржан 21. маја 2015./ 

3. Управљање ризиком времена и портфолија дужничких хартија од вриједности у 

условима кризе, III Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2015, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /скуп одржан 18. 

и 19. јуна 2015./ 

4. Утицај базног ризика на организовање хеџинг трансакција са фјучерсима, 

Међународни научни скуп ''Изазови у пословању и економији: раст, конкурентност и 

иновације'',  Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш. /скуп одржан 16. октобра 

2015./ 

5. Утицај структуре прихода на ефикасност пословања предузећа, XXI 

Интернационални научни скуп СМ2016 под називом: ''Стратегијски менаџмент и 



 

 

системи подршке у стратегијском менаџменту'', Економски факултет у Суботици 

Универзитета у Новом Саду, Палић. /скуп одржан 19. маја 2016./ 

6. Друштва за управљање у функцији управљања приватизационим 

инвестиционим фондовима у Републици Српској, IV Интернационални научни скуп 

ЕКОНБИЗ 2016, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије 

Бијељина, Бијељина. /скуп одржан 16. и 17. јуна 2016./ 

7. Улога депозитних финансијских институција у развоју реалног сектора 

Републике Српске, Међународни научни скуп ''Изазови у пословању и економији: раст, 

конкурентност и иновације'', Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш. /скуп 

одржан 14. октобра 2016./ 

8. Улога високог образовања у економском развоју Републике Српске,  Трећа 

Интернационална конференција Економског факултета Брчко: Партнерство власти 

привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, Брчко. /конференција 

одржана од10. до 12. новембра 2016./ 

9. Учешће хартија од вриједности у развоју тржишта капитала Републике Српске, 

V Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2017, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /скуп одржан 22.и 23. јуна 2017./ 

10. Стратегија инвестирања осигуравајућих друштава на тржишту капитала 

Републике Српске, Научни скуп „ИНСТИТУЦИЈЕ И ЕКОНОМИЈА-ШТА 

(НЕ)МОЖЕМО УРАДИТИ БОЉЕ“, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски 

факултет Пале, Андрићград. /скуп одржан 01. и 02. септембра 2017./  

11. Traditional and cutting edge business credit scoring, /Оцјена кредитног бонитета 

предузећа по традиционалним и савременим методама/, CONTEMPORARY 

APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES, University of Niš, 

Faculty of Economics, Niš, Prolom Spa. /скуп одржан 11. и 12. октобра 2017./ 

12. Улога финансијског система у развоју националне економије, VI 

Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2018, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /скуп одржан 21. и 22. јуна  2018./ 

13. Interaction of macroeconomic and banking indicators of selected countries-analytical 

approach, /Интеракција макроекономских и банкарских индикатора изабраних 

земаља-аналитички приступ/, QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS IN 

ECONOMICS, University of Niš, Faculty of Economics, Niš. /скуп одржан 18. октобра 

2018./  

14. Ефекти финансијске глобализације на развој тржишта капитала Републике 

Српске, VII Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2019, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина. /скуп одржан 20. и 21. јуна  

2019./ 

15. Capital markets competitiveness of the Republic of Srpska relating to selected 

countries, /Konkurentnost tržišta kapitala Republike Srpske u odnosu na odabrane 

zemlje/, CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

AND CHAUENGES OF COMPETITIVENESS, University of Niš, Faculty of Economics, Niš. 

/скуп одржан 18. октобра 2019./ 

16. Корпоративно управљање у функцији одрживе финансијске стабилности 

предузећа, Међународни научни скуп ИОР-ИБ 2019, Економски факултет Универзитета 

у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица. 

/скуп одржан 11. и 12. новембра 2019./ 

  

 

 

 

 

 



 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

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

 

1. У периоду од 06. октобра 2008. године до 02. фебруара 2009. године од стране 

Агенције за пружање интелектуалних услуга „Expertiza“ из Бијељине кандидат је био 

ангажован као предавач за извођење обуке за запослене у МКФ „Партнер“ из Тузле под 

називом: „Eдукација за стицање и повећање способности и вјештина код полазника, 

будућих брокера и инвестиционих савјетника, у пословању и операцијама на тржишту 

капитала“ из области: Финансијска тржишта и Финансијска анализа. 

2. Од стране исте агенције у периоду од 01. марта до 31. маја 2009. године ангажован је 

као предавач за обуку запослених у Агенцијама за развој малих и средњих предузећа 

општина Угљевик и Бијељина у склопу едукације под називом: „Управљање 

финансијским ресурсима и израда бизнис плана за мала и средња предузећа“. 

3. Члан је научне редакције часописа Нови ЕКОНОМИСТ , Факултета пословне 

економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву и активно учествује у примјени 

АПА стандарда и категоризацији часописа. 

4. Члан Програмског одбора и секретар конференције у Организационом одбору I и II  

Интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ 2013 и 2014, Факултета пословне економије 

Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву са активним учешћем њиховог 

организовања и одржавања. 

5. Рецензент је радова из своје уже научне области у разним часописима и зборницима. 

6. Координатор је тима Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у 

Источном Сарајеву који учествује у едукацији израде пројектне документације за 

пријаву израде пројеката.  

7. Сарадник тима на изради пројекта „Анализа оптерећења привреде Брчко Дистрикт 

БиХ“, трајање пројекта: 2011. година; носилац пројекта: Међународна организација рада 

(МОР) кроз финансирање осигурано из Аустријске агенције за развој пројеката 

консолидовање правног и  институционалног социјалног дијалога у земљама Западног 

Балкана и Молдавије.  

8. Продекан је за науку, истраживање и развој Факултета пословне економије Бијељина 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Од 2019. године кандидат је предсједник Комисије за постдипломски студиј 

Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву. 

2. Главни и одговорни уредник часописа Нови Економист Факултета пословне економије 

Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву.  

3. Главни и одговорни уредник Зборника радова ЕКОНБИЗ Факултета пословне 

економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву.    

4. Члан је Програмског одбора и секретар конференције у Организационом одбору 

Интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ, Факултета пословне економије Бијељина 

Универзитета у Источном Сарајеву са активним учешћем његовог организовања и 

одржавања. 

5. Члан је Програмског одбора Међународног научног скупа „Регионални развој и 

демографски токови земаља Југоисточне Европе“ Економског факултета Универзитета у 

Нишу.  

6. Рецензент је уџбеника, монографија и радова из своје уже научне области у разним 

часописима и зборницима. 

7. Координатор је тима Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у 

Источном Сарајеву око израде пројектне документације за пријаву израде пројеката.  

 



 

 

8. Сарадник тима на изради пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до 

одрживих радних мјеста у Бијељини“, трајање пројекта: 2018. година; носилац пројекта: 

Општина Бијељина под покровитељством ЕУ. 

9. Сарадник тима на изради пројекта „(На)учи и (за)ради“, трајање пројекта: 2019. 

година; носилац пројекта: Град Бијељина.      

10. Од 2012. године продекан је за научноистраживачку дјелатност и  предузетништво  

Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву. 

  

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

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

Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом обављен је дана 23.07. 2020. 

године у 13,30 часова, о чему је направљен и Записник. Кандидат je показао јасну 

опредијељеност и спремност за наставак своје научне и стручне каријере. 

 

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 

Имајући у виду да кандидат проф. др Витомир Старчевић у континуитету, од 1995. 

године па до данас, изводи наставу у високошколским установама, а сходно члану  93. 

Закона о високом образовању Републике Српске, исти није био дужан да пред Комисијом 

одржи предавање из наставног предмета уже научне области за коју је конкурисао.  

 

 

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 проф. др Витомир Старчевић 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1. Има проведен најмање један изборни 

период у звању доцента 

испуњава У звање доцента је изабран 

24.12.2009. године 

У звање ванредног професора 

је изабран 27.11.2014. године 

2. Има најмање пет научних радова из 

области за коју се бира објављених у 

научним часописима и зборницима са 

рецензијом, након стицања звања 

доцента 

испуњава Кандидат је у звању ванредног 

професора објавио 8 научних 

радова у међународно 

индексираним, водећим 

националним и  националним 

часописима у земљи и 

иностранству и 6 научних 

радова у зборницима радова из 

области за коју се бира са 

рецензијом  

3. Има објављену књигу (научну књигу, 

монографију или универзитетски 

уџбеник) или патент, односно 

оригинални метод у одговарајућој 

научној области, признат као 

интелектуална својина, након избора у 

доцента 

 

испуњава Кандидат је у звању ванредног 

професора објавио једну 

књигу, као први аутор 



 

 

4. Да је био члан комисије за одбрану 

магистарског или докторског рада, или 

има менторство кандидата за степен 

другог циклуса 

испуњава Кандидат је био ментор за 

преглед, оцјену и одбрану 

докторске дисертације, 

магистарског рада и шест 

мастер радова кандидата за 

степен другог циклуса студија 

  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Кандидат је објавио 6 радова из других научних области у међународно индексираним 

часописима, водећим националним часописима, осталим националним часописима и 

зборницима радова у земљи и иностранству, након избора у звање ванредног професора. 

 

Кандидат је учествовао на 16 научних скупова међународног и националног карактера у 

земљи и иностранству, након избора у звање ванредног професора. 

 

Кандидат је рецензирао 1 уџбеник, 1 монографију и 35 радова презентираних на 

међународним и националним научним скуповима, након избора у звање ванредног 

професора. 

 

Кандидат је као члан комисије учествовао у прегледу, оцјени и одбрани 5 докторских 

дисертација, као предсједник комисије на 3 и члан комисије на 2 магистарска рада и као 

предсједник комисије на 4 и члан комисије на 6 мастер радова. 

 

Кандидат је као сарадник учествовао у изради 2 пројекта чији су носиоци Општина и 

Град Бијељина. 

 

Кандидат је од 2016. до 2018. године радио као гостујући наставник на Високој школи за 

васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Република Србија.  

    

 

 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу анализе приложеног материјала, детаљног увида у научну, стручну и 

педагошку активност кандидата Комисија констатује да кандидат проф. др Витомир 

Старчевић, ванредни професор Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у 

Источном Сарајеву, испуњава све прописане услове за реизбор у академско звање 

ванредног професора, ужа научна област: Монетарна економија.  

Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Факултета пословне економије Бијељина 

Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се 

кандидат проф. др Витомир Старчевић реизабере у звање ванредног професора, ужа 

научна област: Монетарна економија. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

  

 1. Др Ново Плакаловић, редовни професор, предсједник 

ужа научна област Монетарна економија 

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву 

 

 

 

 2. Др Рајко Радовић, редовни професор, члан 

ужа научна област Рачуноводство, Пословне финансије   

Факултет пословне економије Бијељина Универзитета у 

Источном Сарајеву 

 

 

 

 3. Др Јадранка Ђуровић Тодоровић, редовни професор, члан 

ужа научна област Финансије, банкарство и осигурање 

Економски факултет Универзитета у Нишу 

 

 

 

 

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: ________________________ 


