
НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

ванредног професора или доцента, ужа научна област Пословне финансије  

 

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

Источном Сарајеву, број: 2192/20 од 03.11.2020. године и број: 2027/20 од 22.10.2020. 

године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање 

извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 30.09.2020. 

године, за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна 

област Пословне финансије. 

 
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 Радомир Божић, редовни професор, предсједник  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Уже научне области: Рачуноводство и Пословне финансије 

Датум избора у звање: 14.03.2008. године 

Универзитет у Источном Сарајеву  

Економски факултет Пале 

2. Др Драган Микеревић, редовни професор, члан  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Пословне финансије  

Датум избора у звање: 29.12.2006. године 

Универзитет у Бањој Луци 

Економски факултет Бања Лука 

3. Др Нермина Побрић, ванредни професор, члан  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Пословне финансије  

Датум избора у звање: 28.07.2017. године 

Универзитет у Источном Сарајеву  

Економски факултет Брчко 

 

 

 
 

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

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном односу 

на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој високошколској 

установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира и не 
могу бити у сродству са кандидатом. 
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На претходно наведени конкурс пријавило се        четири (4) кандидата:2 

1. Доц. др Зорица (Радосав) Голић 

2. Др Шади (Мохамед) Фадда, име оца наведено је према Изводу из матичне књиге 

рођених, у Дипломи о стеченој академској титули и стручном звању доктор 

економских наука наведено је да је име оца Мохамад 

3. Проф. др Витомир (Љубомир) Слијепчевић 

4. Бранислав (Милош) Јањетовић, економски техничар 

 

 
Након прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани чланове3 77. 

и 82. 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 4a., 5., 6. и 384. 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 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 бр. 01-C-249-IV/20 од 24.09.2020. 

године. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“ од 30.09.2020. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 
конкурс расписан, списак предмета 

Ванредни професор или доцент, ужа научна област Пословне финансије 

Број пријављених кандидата 

Четири (4) 

 

 

 

2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 
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II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ Доц. др Зорица Голић 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Зорица (Радосав) Голић 

Датум и мјесто рођења 

06.08.1975. Сарајево, Центар, СФРЈ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- Средњошколски центар „Милорад Влачић”, Власеница (2002) 
-  Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет Пале (2002 – до данас) 

Звања/радна мјеста. 

- Професор економске групе предмета 
- Виши асистент, Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет Пале 
- Доцент, Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет Пале  

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 Члан научног одбора Scientific Conference with International Participation ''Jahorina 

Business Forum'' 2020 (Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 

Потврда бр. 1096/20, од 03.07.2020. године). 

 Члан Струковног вијећа друштвених наука Универзитета у Источном Сарајеву 

испред Економског факултета Пале од 2018. године (Сенат Универзитета у 
Источном Сарајеву, Одлука бр. 01-С-113-XLV/18, од 28.03.2018. године).  

 Члан уредништва Зборника радова Економског факултета Пале у периоду 2009 – 

2013 (Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 01-

1491/09, од 09.10.2009. године). 

 Члан научног одбора Scientific Conference with International Participation ''Jahorina 

Business Forum'' 2019 (Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
Потврда бр. 1096/20, од 03.07.2020. године). 

 Члан уредништва Зборника радова Економског факултета Пале у периоду 2013 – 

2016 година (Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука 

бр. 01-1058/13, од 20.06.2013. године). 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, 1996-2001 

Назив студијског програма, излазног модула 
 

Студијски програм: Економија, смјер: спољна трговина и финансије 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

дипломирани економист 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, 2004-2009 

Назив студијског програма, излазног модула 
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 Студијски програм: Економија, смјер: Банкарство 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

магистар економских наука  

Наслов магистарског рада 

„Улога инвестиционих фондова у изградњи финансијског тржишта, реструктуирању 
привреде и економском развоју Босне и Херцеговине” 

Ужа научна/умјетничка област 

Пословне финансије 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале,  

пријава: 18.05. 2010. године, одбрана: 01.11.2014. године 

Наслов докторске дисертације 

„Синергија реалних и портфолио инвестиција и економски опоравак Босне и 
Херцеговине” [Шифра УДК: 336.76 (497.6) – наведена у конкурсној документацији] 

Ужа научна област 

Пословне финансије 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 6. 

1. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, доцент УНО 

Пословне финансије (2015-2020), Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 

Одлука број 01-С-779-VI/15, од 24.12.2015. године. 

2. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, виши асистент УНО 

Пословне финансије (2010-2015), Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 

Одлука број 01-С-04- XXX/10, од 11.02.2010. године. 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора 

1. Golić, Z. (2006). Investicioni fondovi u svjetskoj praksi i perspektive njihovog 

razvoja u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta 2006, 197-210. 

Pale, Istočno Sarajevo, BA: Ekonomski fakultet, Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva. ISBN: 999380958-6  

 

2. Golić, Z. (2012). Finansiranje kapitalne infrastrukture emisijom municipalnih 

obveznica – iskustva opštine Bijeljina. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u 

Istočnom Sarajevu, 6, 45-62. ISSN: 1840-3557 

 

3. Golić, Z. (2010). Putem svile do bogatstva – Kako možete zaraditi investirajući u 

novootkriveno azijsko blagostanje (prikaz knjige). Zbornik radova Ekonomskog 

fakulteta u Istočnom Sarajevu, 4, 319-324. ISSN 1840-3557 

 

 

 

 

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

се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
6 Навести све претходне изборе у звања. 
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4. Golić, Z. (2010). Refleksije globalne finansijske krize na investicione fondove u 

Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 4, 

113-138. ISSN 1840-3557 

 

5. Golić, Z. (2007). Revizijski rizik i mehanizmi za njegovo smanjenje. Računovodstvo 

i poslovne finansije, broj 2., godina XXXI, pp. 56-73. Sarajevo, BA: FEB dd. ISSN 

1512-7818 

 

6. Golić, Z. (2012). Finansiranje projekata zaštite životne sredine emisijom 

municipalnih obveznica. Zbornik radova Sinergija, X Međunarodni naučni skup Zaštita 

i upravljanje životnom sredinom (pp. 537-548). Bijeljina, BA: Univerzitet Sinergija. 

ISBN: 978-99955-26-25-2 

 

7. Golić, Z. (2010). Uticaj finansijske krize na fondovsku industriju Bosne i 

Hercegovine. Zbornik radova Slobomir P Univerziteta, Međunarodni naučni skup 

Globalizacija i ekonomska kriza (pp. 167-197). Bijeljina, BA: Slobomir P Univerzitet. 

ISBN: 978-99955-54-00-2 
 

8. Golić, Z. (2013). Crowdfunding kao inovacija u finansiranju preduzetništva. Zbornik 

radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „USPON 2013”  u okviru 

promocije Evropske nedelje preduzetništva (SME-Week), Tema naučne konferencije 

„Preduzetništvo kao šansa” (pp. 75-83). Valjevo, RS: Univerzitet Singidunum, 

Poslovni fakultet. ISBN: 978-86-7912-512-5 

 

9. Golić, Z. (2012). Finansiranje kapitalne infrastrukture emisijom municipalnih 

obveznica u Bosni i Hercegovini. Računovodstvo i poslovne finansije, broj 4., godina 

XXXVI, pp. 75-84. Sarajevo, BA: FEB dd. ISSN 1512-7818 

 

10. Golić, Z. (2010). Perspektive investicionih fondova u Bosni i Hercegovini. Finrar, 

broj 2., godina XI, pp. 87-96. Banja Luka, BA: SRRRS. ISSN 1512-9373 

 

11. Golić, Z. (2014). Advantages of crowdfunding as an alternative source of financing 

of small and medium sized enterprises. Proceedings of the Faculty of Economics in 

East Sarajevo, 8, 39-48. doi:10.7251/ZREFIS1408039G ISSN 1840-3557 

 

12. Golić, Z. (2010). Strategija ulaganja i razvojna uloga investicionih fondova u Bosni 

i Hercegovini. Računovodstvo i poslovne finansije, broj 3., godina XXXIV, pp. 75-84. 

Sarajevo, BA: FEB dd. ISSN 1512-7818 
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Радови послије посљедњег избора7 

    Објављена научнa књигa/монографија: 

 

1. Golić, Z. (2020). Grupno finansiranje: teorija i praksa. Pale, BA: Dis Company. Strana 

247. CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike 

Srpske, UDK 339.7;  ISBN 978-99976-917-1-2; COBISS.RS-ID 128349441 
 

Научна монографија „Групно финансирање: теорија и пракса” за свој предмет изучавања има 

развијајуће иновативне и алтернативне модалитете циркулације финансијских средстава кроз 
финансијски систем који се једним дијелом конфронтирају са традиционалним финансијским 

системом, док другим дијелом надопуњавају устаљени финансијски поредак. Савремене 

технологије омогућавају једноставно и брзо умрежавање дисперзованих економских субјеката који 

не познају једни друге које је у ранијем периоду било неоствариво, чиме пружају широке 
могућности за давањем иницијативе за покретањем финансијских средстава из стања мировања и 

њихову дистрибуцију до економских субјеката којима су потребна у одређене сврхе, а све то уз 

мимоилажење познатих финансијских институција. Тематика научне монографије је стога високо 
релевантна у савременом контексту како у развијеним земљама, тако и у мање развијеним 

земљама, па и у европским земљама у развоју којима припада Босна и Херцеговина и највећи  број 

земаља у региону. 

Ова научна монографија обрађује групно финансирање кроз пет логично повезаних поглавља 
презентованих на 247 страница текста. Прво поглавље доноси основне чињенице о групном 

финансирању, зачетку идеје и њеном поријеклу, окидачима и покретачима групног финансирања 

какво познајемо данас. У овоме поглављу је објашњена веза између групног финансирања и 
финансијских технологија, те дат преглед историјског развоја групног финансирања. Након тога је 

дат преглед различитих схватања групног финансирања и појашњено његово функционисање. 

Прво поглавље се завршава прегледом теорија које су релевантне за групно финансирање. Друго 
поглавље разматра четири основне врсте групног финансирања и елаборира предности и 

недостатке сваке од њих. На одабраним примјерима успјешних кампања за групно финансирање 

приказано је како сваки од ових модела функционише у пракси. У трећем поглављу научне 

монографије разматрају се платформе за групно финансирање и анализира проблем избора 
платформе за групно финансирање уопште и у зависности од модела финансирања који нуди. 

Обзиром да су најпознатије и најпопуларније свјетске платформе Kickstarter и Indiegogo, у једном 

дијелу овога поглавља ауторка се посебно позабавила овим двјема платформама, предочила 
њихове предности и недостатке, те представила њихове најуспјешније пројекте. Надаље, у овоме 

поглављу ауторка укратко представља и анализира пет тренутно најпопуларнијих платформи на 

свјетском тржишту.  Четврто поглавље доноси расправу о иницијалној понуди токена као новог 
облика групног финансирања заснованог на блокчеин технологији. Пето поглавље научне 

монографије елаборира бројне предности коришћења групног финансирања. У овоме поглављу 

детаљно су размотрене и образложене како финансијске, нефинансијске, тако и предности овога 

модела за ширу друштвено-политичку заједницу. На крају ове научне монографије налазе се три 
прилога. Први прилог је уједно и кратак водич за успјешну кампању за групно финансирање и 

садржи опис свих неопходних активности по фазама кампање. У другом прилогу је дата листа 

алата који могу бити од помоћи у групном финансирању. Коначно, у трећем прилогу ауторка 
доноси листу одабраних европских платформи за групно финансирање.   

Научна монографија „Групно финансирање: теорија и пракса” потенцијално има широку публику 

која се креће од студената различитог нивоа студија, преко професионалаца, па све до најшире 

јавности заинтересоване за питања и кретања у финансијској сфери. Ова научна монографија је 
писана на подстицајан и инволвирајући начин и може да резултује, гледано из угла читаоца, у 

покретању на акцију и активном учешћу у ширећем универзуму алтернативног финансирања, чиме 

прелази уобичајене спознајне ефекте усвајања нових знања и постаје приручник за сналажење у 
свијету групног финансирања. На српском (и других сродних језика) говорном подручју, према 

сазнањима чланова Комисије, до сада није опажено научно дјело, које обрађује дотичну тематику, 

чиме се попуњава постојећи јаз у доступној финансијској литератури. 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
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Објављена монографска студија/поглавље у научној књизи међународног значаја: 

 

 

1. Golić, Z. (2019). Problem of Financing Women Entrepreneurs: Experience of 

Women Entrepreneurs in Post-Conflict Bosnia and Herzegovina. In F. Tomos, N. 

Kumar, N. Clifton, & D. Hyams-Ssekasi (Eds.), Women Entrepreneurs and 

Strategic Decision Making in the Global Economy (pp. 278-304). Hershey, PA: IGI 

Global. doi:10.4018/978-1-5225-7479-8.ch014 ISBN13: 9781522574798| ISBN10: 

1522574794| EISBN13: 9781522574804  
 

Chapter 14, ‘Problem of Financing Women’s Entrepreneurship: Experience of Women’s 

Entrepreneurship in Post-Conflict Bosnia and Herzegovina’, authored by Zorica Golić explores the 
concern of financing women entrepreneurship and gender discrimination, and identifies barriers to 

finances access. 

The lack and difficult access to financial resources have been identified as the key problems of 

entrepreneurship today, and especially women entrepreneurs. In this chapter, the problem of financing 
women entrepreneurs in the Bosnian-Herzegovinian context has been investigated, based on in-depth 

interviews conducted on a meaningful sample of twelve women entrepreneurs. The problem of 

financing women entrepreneurs was observed through a multiple prism and analytical unit established 
by the methodology and the proposed research framework. 

Тhis research situated in the BiH context suggests that women entrepreneurs face different barriers 

when collecting funds, followed by mistrust in the banking sector and lack of collateral. In addition, the 
barriers included poor relations and prejudices by banking officers, complicated procedures, extensive 

documentation for which the acquisition requires a lot of time and money, and lack of financial literacy 

and financial education. It is alarming that even one third of women in the sample are facing 

discrimination and prejudice in contact with banks. This is certainly a consequence of male stereotype 
of entrepreneurship, according to which a man is destined to work and provides income, and the women 

are intended to take care of their families and children, and most often help household members. 

The results of the research presented in this chapter indicate the great degree of exclusion of women 
entrepreneurs from Bosnia and Herzegovina from the formal financial sector. Some of the reasons for 

this exclusion the author finds  in the specificity of the country, i.e., in its cultural and historical 

heritage, customs, tradition and practices where women renounce their inheritance and property for the 
benefit of male relatives. Regardless of the fact that laws guarantee the same right to own and manage 

property to women and men, imposed norms and traditions are discriminating against women. 

Therefore, policies aimed at reducing gender gaps in access to finance can have multiple benefits for 

resolving inequality in women’s access to property rights. Author suggests that at the state level it is 
necessary to dedicate more time and effort to raising social awareness about women’s hereditary and 

other rights and the implementation of existing regulations. Combining with the introduction of specific 

solutions in improving the access to credit for the female population through, for example, the 
requirements for lower collateral for womenowned enterprises or through public guarantee model could 

contribute to alleviating this problem. 
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2. Golić, Z. (2016). Crowdfunding: Waker of Small Hidden Insignificant Funds?. In D. 

Assadi (Ed.), Strategic Approaches to Successful Crowdfunding (pp. 250-269). Hershey, 

PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-9604-4.ch012 ISBN13: 9781466696044| 

ISBN10: 1466696044| EISBN13: 9781466696051 

 
We present here the contribution Zorica Golić to this book – Chapter 12 Crowdfunding: Waker of Small 

Hidden Insignificant Funds? 

Zorica Golic’s contribution “Crowdfunding: Waker of Small Hidden Insignificant Funds?” seems to be an 

unexpected answer, a complementary thought, and a convincing demonstration of de Soto provoca- tive 
thesis. But what does do Soto say; and how does Golić develop and illustrate de Soto’s thesis –even if 

Golić seemingly does not know him and his theory because she does refer to? 

The Peruvian economist Hernando de Soto is known for his work on the informal economy and on 
property rights. His famous thesis (2000) is in fact an answer to a question. The question is: What is it 

that prevents capitalism from delivering to many poor countries the same wealth it has delivered to the 

West? de Soto’s answer is: most citizens in those countries do already have assets and savings to make a 
success of capitalism. However, they cannot convert them into capital, which is the driving force of labor 

productivity and wealth creation, due to lack of appropriate law. 

He provides research evidence: The value of savings among the poor is forty times all the foreign aid 

received throughout the world since 1945. The poor countries’ citizens have houses built on land whose 
ownership rights are not recorded. However, they have businesses but not statutes of incorporation. Thus, 

they cannot leverage their assets, property and possessions as collateral for a loan or turn them into 

capital. As a result, the enterprises of the poor are very much like corporations that cannot issue shares or 
bonds to obtain new investment and finance. Without representations, their assets are dead capital. By 

contrast, in the West, every parcel of land, every building, every piece of equipment, or store of 

inventories is represented in a property document. Thanks to this representational process, assets can be 
used as collateral for credit and generating capital (de Soto, 2000). 

Zorica Golić promotes the same idea through crowdfunding: “the most of the poor countries in South- 

east Europe or more precisely Western Balkan countries, and Asia, Africa, the Middle East, and Latin 

America already possess the assets they need to achieve entrepreneurial ventures. [However] in these 
countries … people cannot use their small resources for venturing and investing in ventures because of 

lack of legal property rights and proper technological infrastructure to reduce transaction costs between 

them.” In this paper, Zorica shows the linkage between crowdfunding and the potential of fund raising in 
the developing countries. 

First she posits that the population of developing countries has the habit of holding quite considerable 

sums of money at home, and not with commercial banks and other financial institutions, so that 

significant financial resources remain outside the banking and financial sector and there is no precise data 
on them. Zorica Golić quotes World Bank (2013) to notify that much as 344 million households in 

developing countries are able to make a small investment in a crowdfunding business community. This is 

a huge potential. 
Second, she advances that crowdfunding can transform household savings in developing countries into 

investment potential, and provides many examples of crowdfunding campaigns that enabled individuals 

and entrepreneurs to realize their projects in their own country -such as the company Foto pogon in 
Croatia which created a digital darkroom for developing black and white analog photos taken by 

smartphone thanks to crowdfunding. 

Third –and finally- she affirms that crowdfunding allows entrepreneurs from developing countries to 

reach investors and buyers not only from within their national markets, but also from around the world. 
National residents in the diaspora could also promote and contribute to the projects from their home 

countries. She reminds that with more than 30% of the world’s population having access to Internet, and 

about 85% using mobile phones, and with a growing number of smartphones users around the world, 
many communication barriers are eliminated and costs significantly reduced. 

Zorica Golić suggests different axis of research that the reader will discover with interest. We believe that 

her paper can also give place to a breakthrough research around two basic inquiries: 
• Are there sufficient small savings in the developing countries (and within the poor households in 

the developed countries)? 

• Can these savings be collected through crowdfunding for entrepreneurial ventures and 
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incorporating? 

A research around these inquiries not only tests the theses of de Soto and Golić; but also constitutes a 
multidisciplinary breakthrough in studies of development, entrepreneurship and poor economics. 

The bottom line is that crowdfunding can awaken small cash reserves and savings, which exist in 

informal economy and poor households; and accordingly spur modest individual initiatives. Conventional 
banks can also join and contribute to crowdfunding of entrepreneurial projects. 

 

Радови објављени у научним часописима и зборницима са рецензијом 

 

1) Golić, Z. (2020). Investing in Cryptocurrencyes: Bitcoin – “Rat Poison” or New Asset 

Class? Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, 20, 77-90. UDC 

005.922.52:336.7]:330.14 doi: 10.7251/ZREFIS2020077G ISSN: 1840-3557 e-ISSN: 

1986-6690  

Although the world of finance has been existing for only ten years, the fact is that Bitcoin (BTC) has 
unstoppably triggered significant changes in the global financial market and has opened up numerous 
controversies. There is debate over whether BTC could become a new global currency that will not be 

subject to inflation or central bank influence. At the same time, decentralization and lack of regulations, 
which were considered a major asset, were characterized as the main cause of the high volatility of 
BTC, whose price depends solely on the supply-demand ratio. Like every time, when it comes to 
revolutionary technologies and issues of their impact on the world of finance, the public is divided, this 
time into BTC pessimists and BTC optimists. The former claim that BTC is broken and will suffer an 
inevitable and spectacular collapse, calling it "rat poison". However, optimists are of the view that the 
BTC era is just beginning and that it will change its payment method, economy and even politics 
around the world, and they consider it a new asset class worth investing in. In the midst of all these 
discussions around BTC, there seems to be no topic that is more media-covered, but less discovered. 
The aim of this paper is to come to the truth by analyzing recent scientific papers dealing with this 
issue, that is, to try to answer the research question: is BTC a "rat poison" or a new asset class worth 
investing in? 

 

2) Golić, Z. i Vukoje, T. (2018). Problem finansiranja ženskog preduzetništva – iskustva 

preduzetnica sa područja Grada Bijeljina. Zbornik radova Sinergija, XIX Međunarodni 

naučni skup Lokalne zajednice i mogućnost unapređenja njihovog funkcionisanja (pp. 15-

22). Bijeljina, BA: Univerzitet Sinergija. eISSN: 2490-3825 

 
За боље и потпуније сагледавање проблема финансирања женског предузетништва драгоцјени су 

увиди у искуства предузетница, јер имају потенцијал да расвијетле овај проблем свим 

заинтересованим странама – академској заједници, финансијерима, локалној заједници и 

креаторима политика. Циљ овога рада је да се истраже ограничења у приступу финансијским 
средствима, односно кључне препреке са којима се суочавају предузетнице у овој локалној 

заједници. Овај рад је својеврсна мини истраживачка студија која документује перцепције 

кључних препрека у приступу финансијским средствима које уједно ограничавају раст и развој 
женског предузетништва посматрано из угла узорка бијељинских предузетница. 

Методологија истраживања је интерпретативна по својој природи и заснива се на увидима 

изведеним из дубинских интервјуа на узорку предузетница са подручја Града Бијељина  који 
документују њихову перцепцију о сложености различитих скупова фактора који утичу на приступ 

средствима за финснирање њихових пословних подухвата. 

Резултати истраживања презентованих у овоме раду су у складу са осталим новијим 

истраживањаима проблема финансирања женског предузетништва који алудирају да жене из низа 
разлога имају мању вјероватноћу за обезбјеђење финансијских средстава из екстерних извора, 

такође имају тенденцију да се усредсреде на услужне секторе који су обично јефтинији и лакши за 

успостављање, односно послују у секторима у којима се раст може ограничити, њихови послови 
су локалног карактера. Са нижим степеном економске развијености земље и ови проблем се 

погоршавају, тако да су жене у БиХ/РС као и у осталим земљама у развоју суочене са многим 
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дефицитима због социјалних и структурних неједнакости које ометају њихов приступ ресурсима и 

утицајним друштвеним положајима, ометају стварање социјалног капитала и мрежа чиме се само 
ојачава родна неједнакост. 

 

3) Golić, Z. (2019). FinTech i modeli alternativnog finansiranja u Evropi. Zbornik radova 

Tržište, moral i ekonomska politika u svjetlu modernizacije ekonomije i društva, (pp. 127-

136). Pale, BA: Ekonomski fakultet. ISSN 2303-8969 (цертификат о учешћу 

достављен у конкурсној документацији) 
 
FinTech представљају приоритетно подручје и групи најразвијенијих земаља свијета познатој као 

G20, односно и на међународном нивоу. Цијенећи актуелности теме, циљ овога рада је да се укаже 

на значај FinTech-a 3.0 на развој нових финансијских производа и услуга који не само да 

представљају демократизацију финансија и финансирања, него доносе иновације и нове 
могућности за алтернативно финансирање пословних пројеката и подухвата, те на тај начин 

продубљују и проширују финансијско тржиште. Одређена пажња у раду је посвећена и моделима 

алтернативног финансирања који се користе на европском тржишту, те њиховом значају у 
финансирању и бољој финансијској инклузији предузећа и појединаца како у развијеним, тако и 

земљама у развоју. Постоји потреба за истраживањем како би се разумјело како су ове теме – 

FinTech и алтернативне финансије међусобно повезане и како би се процијенило како оне могу 
утицати на економски развој предузећа, овај рад је допринос томе и указује на пресудан утицај 

FinTech-a на развој метода алтернативног финансирања, као и на њихов значај у финансирању 

предузећа. 

 

4) Golić, Z. (2019). Decentralizovane finansije i kriptovalute  – nužnost edukacije mladih za 

ovu oblast. Zbornik radova Sinergija, XX Međunarodni naučni skup Sinergija formalnog i 

neformalnog obrazovanja i njen uticaj na socio-ekonomski položaj mladih (pp. 26-32). 

Bijeljina, BA: Univerzitet Sinergija. UDK 005.922.52:005.915-053.6 doi: 

10.7251/ZRSNG1901026G ISSN: 2490-3825  

 
Децентрализоване финансије (DeFi) и криптовалуте су једна од најчешће спомињаних тема у 

финансијским круговима у посљедње вријеме. За то је једним дијелом заслужна помпа која се 
подигла око Facebook-овог пројекта Либра, те жестоке реакције Француске и Њемачке које 

најављују да ће блокирати Либру у Европи, а подржати стварање јавне криптовалуте. Упркос 

великој медијској покривеност, обиму трговине, великим капиталним добитцима и губитцима, те 

појави самопроглашених „криптомилионера” ријеч је о релативно новом концепту који је и читаву 
деценију након појаве, чини се, у фази разумијевања и (не)прихватања од стране финансијских 

институција, инвеститора, трговаца и потрошача. 

Ова тема изузетно је важна не само због актуене ситуације, него и због чињенице да су највећи и 
најжешћи поборници ових технологија генерације миленијалаца и постмиленијалаца који су данас 

уједно и највећа демографска категорија по узрасту. Примјећено је да припадници ових генерација 

имају и потпуно другачије инвестиционе навике и понашања, перцепције ризика, те да више од 
80% ове генерације више не улаже у акције, него тражи приступачније алтернативе које види у 

криптовалутама, односно DeFi. Аргументи за овакво понашање миленијалаца и постмиленијалаца 

могу се дијелом пронаћи у недавним дешавањима у свијету финансија, као што су слом берзе у 

2008. години  и континуирани раст инфлације широм свијета, који су присилили садашњу 
генерацију да не верује у дотадашње могућности улагања. Умјесто тога, а због њиховог поверења 

у технологију коју су сами креирали и коју живе, и очекивања за евентуални пораст криптовалута 

заснованих на blockchain-у, миленијалци и постмиленијалци  сматрају да су криптовалуте 
привлачније и брзо су их усвојили помажући њихов раст и економски и финансијски утицај  за 

мање од једне деценије. Међутим, као и увијек кад је ријеч о иновативним технологијама, постоје 

бројне добре и лоше стране, што значи да је за успјех миленијалаца и постмиленијалаца у овоме 

подручју потребно дубље разумијевање криптовалута и DeFi, а које се може постићи једино 
адекватном едукацијом која је кључни фактор за избјегавање замки и искоришћавању предности и 

потенцијала DeFi у пуном обиму и капацтету. Циљ овога рада је да укаже на значај едукације 
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младих за ову област како би што спремнији и опрезнији ускочили у воз звани криптовалуте и 

свијет DeFi.   

 

5) Radmilović, J. i Golić, Z. (2019). Ulaganje u umjetnost: Blue Chip umjetnine kao klasa 

imovine. Zbornik radova Tržište, moral i ekonomska politika u svjetlu modernizacije 

ekonomije i društva, (str. 167-175). Pale, BA: Ekonomski fakultet. ISSN 2303-8969 

(цертификат о учешћу достављен у конкурсној документацији) 

 
Као алтернативна имовина, умјетност спада у категорију „наплативих” или „емоционалних 
средстава”, таквим средствима се сматрају још и вино, ријетке књиге, виолине, сатови, ... Улагање 

у ову врсту имовине захтјева посједовање знања које превазилази уобичајену инвестициону 

теорију и праксу. Мотиви оних који купују умјетничка дјела битно се разликују. Неки су 

заинтересовани за умјетничка дјела због њихових естетских карактеристика, а неки умјетност виде 
као инвестицију, средство за очување богатства или заштиту од инфлације. Супротно свим 

очекивањима, банкрот Lehman Brothers-а, који је покренуо свјетску финансијску кризу и глобалну 

рецесију 2008. године, није имао утицај на тржиште умјетнина. Ово тржиште се показало 
отпорним. Пад финансијског тржишта није спријечио инвеститоре да уложе милионе америчких 

долара (USD) у Blue Chip умјетност и супротно логици, у периоду када је читав свијет био 

захваћен финансијском кризом, тржиште Blue Chip умјетности је достигло свој врхунац. Овај рад 
разматра Blue Chip умјетност као класу имовине и начин на који се она пореди са традиционалним 

класама имовине. Циљ овога рада је да се укаже да инвестирање у Blue Chip умјетнине као 

алтернативну класу имовине и њихово укључивање у инвестициони портфолио доприноси 

диверзификацији портфолиа, посебно у вријеме нестабилности на финансијским тржиштима. 
Укратко, ауторке долазе до закључка да је слаба и/или негативна корелација Blue Chip умјетнина 

са традиционалним класама актива, те пожељан однос приноса и ризика оно што Blue Chip 

умјетнине чини атрактивном инвестицијом. 

 

6) Golić, Z. (2019). Finance and Artificial Intelligence: The Fifth Industrial Revolution and 

Its Impact on the Financial Sector. Proceedings of the Faculty of Economics in East 
Sarajevo, 19, 67-81. UDC 336.71/.76:001.891]:007.52 doi: 10.7251/ZREFIS1919067G 

ISSN: 1840-3557 e-ISSN: 1986-6690  

 

A true artificial intelligence (AI) system is something that "learns" from the data it stores,  in order to 
perform tasks and solve problems that typically require human intelligence - either with the help of a 
human expert or independently. The area of AI is an interdisciplinary field, which has been designated as 
a strategic area in the European Union (EU) approach and a key driver of economic development that 
can bring solutions to many social challenges and problems. Due to its nature and its tendency to be 
digitally advanced and smarter with analytics, the financial sector is one of the early adopters of AI and 
expects multiple benefits from its application, that is, the ability to provide better service in the shortest 
time possible and at a lower cost. AI in the financial sector is based on an understanding of the business 
needs of financial organizations, institutions and markets and the ability to connect with technological 
capabilities. They are powerful tools that completely transform this sector. The basic idea of this paper is 
to consider where the real value of AI in the financial sector is, i.e. what are the practical aspects and 
business implications of AI in the financial sector globally. It is common knowledge that evolving 
technologies have always had a strong impact on the sectors in which they are applied because they give 
them the opportunity to improve existing manufacturing processes, services, customer experiences, 
operate more efficiently, achieve cost savings, etc. The aim of this paper is to identify areas of 
application of AI in the financial sector, and to explore leading AI applications that are changing the 

financial ecosystem, transforming the financial sector and that have the potential to significantly improve 
many of its functions. The paper further highlights other implications of AI implementation in the 
financial sector such as employment - job creation and termination of existing AI-influenced 
employment, the scope and potential of application in developing countries, the problem of regulation 
and use in the best interests of man, and the importance of properly managing specific AI risks.  
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7) Golić, Z. (2018). Grupno finansiranje – kako ga lokalne zajednice mogu koristiti za 

finansiranje javnih projekata. Zbornik radova Sinergija, XIX Međunarodni naučni skup 

Lokalne zajednice i mogućnost unapređenja njihovog funkcionisanja (pp. 5-10). Bijeljina, 

BA: Univerzitet Sinergija. eISSN: 2490-3825 

 
Групно финансирање омогућава онима који су најзаинтересованији за одређени јавни пројекат, 

односно самим грађанима – становницима, да брзо идентификују, планирају, прикупе ресурсе и 
имплементирају пројекат за којим постоји тренутна потреба. Осим тога, уз овакву врсту 

финансирања у облику малих скромних доприноса из локалне заједнице постоји и уграђен 

одређени степен одговорности и идентификације са пројектом коју већина лидера локалних 
заједница и инстуција напросто немају. Коначно финансијски гепови који се попуњавају на овакав 

начин пружају могућност и стручњацима за развој локалних заједница да искористе ове потпуно 

нове алате уједно и за јачање локалних заједница. 
Усљед све веће доступности Интернета и благодети које пружају савремене информационо-

комуникационе технологије многе земље у развоју имају могућност да користе овај иновативни 

начина финансирања јавних пројеката, али да би се то догодило треба да уче од развијених, 

користе њихова позитивна искуства и проуче регулативу како би креирали што бољу властиту. 
Поред тога, неопходна је култура која се мора навићи на иновативни модел финансирања и 

инвестирања. Ова култура могла би се усвојити уз подршку влада и развој специјализованих 

организација и агенција, тематских едукација, и на тај начин групно финансирање би могло 
постати користан и моћан механизам за прикупљање финансијских средстава у циљу 

финансирања јавних пројеката у земљама у развоју. 

Циљ овога рада је да покаже да је групно финансирање једна од узбудљивијих промјена умрежене 
глобализације од које користи могу имати сви актери, а понајвише обични грађани који својим 

скромним доприносима могу побољшати и повећати квалитет свога живота у локалним 

заједницама у којима живе и раде. 

 

8) Golić, Z. (2020). Inicijalna ponuda tokena (ICO) kao novi oblik poslovnog finansiranja. 

Zbornik radova Realni i finansijski sektor u svjetlu novih tehnologija, novih svjetskih 

kretanja i novih izazova,(pp. 231-241). Pale, BA: Ekonomski fakultet. ISSN 2303-8969 

(цертификат о учешћу достављен у конкурсној документацији) 

 
За кратко вријеме иницијалне понуде токена (Initial Coin Offerings – ICOs) су се показале и 
доказале као моћан иновативни начин прикупљана финансијских средстава, са једне стране, те 

снажан механизам за стимулацију иноватихвних предузећа заснованих на технологији 

децентрализованог вођења евиденције трансакција (Distributed ledger technology – DLT), односно 
блокчеина, са друге стране. Захваљујући ICOs оргинални и квалитетни пројекти бивају препознати 

од стране инвеститора и добијају прилику да искористе ову алтернативну могућност за 

финансирање са средствима која пристижу из различитих дијелова свијета без икаквог 
ограничења, за релативно кратко вријеме и при трансакционим трошковима близу нуле. Само у 

задњих пет година на овај начин предузећа и пројекти су добили могућност да прикупе милијарде 

америчких долара (USD), али упркос овим недавним кретањима, још увијек се релативно мало зна 

о томе шта су конкретно ICOs и како функционишу. Америчка Комисија за хартије од вриједности 
(Securities and Exchange Commission – SEC) признала је иновативни потенцијал ICOs, истовремено 

скрећући пажњу инвеститорима на висок ризик. Цијенећи актуелност теме, циљ овога рада је да 

укаже на предности које овај иновативни начин финансирања доноси предузећима, не бавећи се 
при томе ризицима по инвеститоре. Одређена пажња у раду је посвећена врстама токена, зато што 

постоји регулаторна разлика између security, utility и payment токена, јер security и payment 

токени потпадају под законе о хартијама од вриједности или имовини, док utility токени још 

увијек дјелују у легалној сивој зони. 
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Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу 

 

1. Golić, Z. (2020). Decentralized Finance: How Do Blockchain and Cryptocurrencies 

Transform Finance? International Scientific Conference: Transformative Technologies: 

Legal and Ethical Challenges of the 21st Century. Book of Abstract. (pp. 56-57). Banja 
Luka, BA: Pravni fakultet. ISBN 978-99938-50-93-9 

 

Exactly a decade ago, Satoshi Nakamoto introduced the blockchain to the world and "traded in" the first 
bitcoin (BTC) where the coin had the following text embedded in: "The Times, January 3, 2009, 

Chancellor on brink of second bailout for banks." This message is a headline drawn from The Times, 

British newspapers, after the 2008 global financial crisis, when banks as the main causes of the crisis 

were rescued by their governments (USA and UK). The message highlighted the volatility of the 
banking system in general, and its title symbolized the widely accepted concept behind BTC, as an 

unchanging, uncensored and decentralized medium of value exchange without endemic problems that 

are possible in traditional financial systems and governments, while pointing to the essence of what 
today we consider decentralized finance (DeFi). The case of Venezuela, where a sharp fall in oil prices 

and a bad government policy of continuing devaluation of the national currency led to record 

hyperinflation of 1.688.488% in 2018, showed that the population is increasingly turning to DeFi and 

using cryptocurrencies as a hedge against inflation and transfer of money to other countries. In parallel, 
immediate recognition of the growing dominance of blockchain in the economy came in September 2019 

when Nasdaq, the world's second largest stock market, listed a new DeFi price index - DEFX. Adding a 

DeFi-focused index is just one signal that Wall Street, aware of the potential, is closely following the 
development of a new, fast-growing DeFi market. The aim of this paper is to highlight the opportunities 

offered by DeFi as an alternative to the global financial system and to consider whether the future of 

finance may lie in the underlying blockchain on which cryptocurrencies are based. 

НАПОМЕНА: Приликом приказа радова кандидаткиње објављених на енглеском 

језику Комисија их приказује изворно, како су и објављени.  

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

Предмети на којима је кандидаткиња била ангажована прије посљедњег избора у 

звање: 

 

Након избора у звање вишег асистента на УНО Пословне финансије (2010. године) 

кандидаткиња др Зорица Голић је била ангажована – изводила вјежбе на Економском 

факултету Универзитета у Источном Сарајеву на предметима: Пословне финансије, 

Финансијско пословање, Инвестициони менаџмент и Управљање пројектима. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима 
је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

Уџбеници и друге образовне публикације 

 

а) Објављена научна књига/монографија: 

1. Golić, Z. (2020). Grupno finansiranje: teorija i praksa. Pale, BA: Dis Company. Strana 
247. UDK 339.7; ISBN 978-99976-917-1-2. COBISS.RS-ID 128349441 (ПРИКАЗ ДАТ 

У ПРЕТХОДНОМ ДИЈЕЛУ ИЗВЈЕШТАЈА) 
 
 

б) Монографска студија/поглавље у научној књизи међународног значаја: 

1. Golić, Z. (2019). Problem of Financing Women Entrepreneurs: Experience of Women 
Entrepreneurs in Post-Conflict Bosnia and Herzegovina. In F. Tomos, N. Kumar, N. Clifton, 
& D. Hyams-Ssekasi (Eds.), Women Entrepreneurs and Strategic Decision Making in the 
Global Economy (pp. 278-304). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-7479-
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8.ch014 ISBN13: 9781522574798| ISBN10: 1522574794| EISBN13: 9781522574804 

(ПРИКАЗ ДАТ У ПРЕТХОДНОМ ДИЈЕЛУ ИЗВЈЕШТАЈА) 

 
2. Golić, Z. (2016). Crowdfunding: Waker of Small Hidden Insignificant Funds?. In D. 
Assadi (Ed.), Strategic Approaches to Successful Crowdfunding (pp. 250-269). Hershey, 
PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-9604-4.ch012 ISBN13: 9781466696044| 

ISBN10: 1466696044| EISBN13: 9781466696051 (ПРИКАЗ ДАТ У ПРЕТХОДНОМ 

ДИЈЕЛУ ИЗВЈЕШТАЈА) 

   Предмети на којима је кандидаткиња ангажована и резултати студентске анкете 

 

Кандидаткиња је у претходном изборном периоду била одговорни наставник и изводила 

наставу, на Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву, на сљедећим 

предметима, први циклус студија: Пословне финансије (љетњи семестар, 3 година студија, 

студијски програм: Економија) и Финансијско пословање (зимски семестар, 3 година 

студија, студијски програм: Туризам и хотелијерство); а од академске 2017/2018 године и 

на другом циклусу студија: Корпоративне финансије (љетњи семестар, 1 година студија, 

студијски програм: Финансије, смјерови: Рачуноводство и ревизија, Банкарство и 

осигурање и Финансијски менаџмент).  

 

Резултати студентске анкете 

 

Према достављеним доказима о резултатима студентске анкете кандидаткиња је на 

анонимним студентским анкетама оцјењена сљедећим оцјенама, резултати студентских 

анкета за период од љетњег семестра академске 2015/2016. до зимског семестра академске 

2019/2020. године приказани су табели 1: 

 

Табела 1: Просјечне оцјене наставника доц. др Зорице Голић на основу резултата 

студенске анкете за период од љетњег семестра академске 2015/2016. до зимског 

семестра академске 2019/2020. године 

 

Предмет Академска година 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Пословне финансије (љетњи семестар) 3,89 4,09 4,93 4,26 / 

Финансијско пословање (зимски семестар) / 2,73 4,64 4,17 4,24 

Корпоративне финансије (љетњи 

семестар) 

/ / 5 5 / 

Просјечна оцјена у току академске 

године 

3,89 3,41 4,86 4,48 4,24 

 

 

 

 

 

 

 
8 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
9 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
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Менторства и чланство у Комисијама 

 

Менторство кандидата за степен другог циклуса: 

Након избора у звање доцента,  др Зорица Голић је била ментор на 1 (једном) завршном 

мастер раду: 

1. Тамара Вукоје, „Групно финансирање – могућности, предности и ризици“, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 2715/19, од 22.11.2019., 

мастер рад одбрањен 11.12.2019. године. 

 

Члан Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада: 

Након избора у звање доцента, др Зорица Голић је била члан 1 (једне) Комисије за 

одбрану магистарског рада: 

1. Драгана Шкрба Косорић, „Обнова индустрије и европски пут Босне и Херцеговине“, 

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 1046/16, од 

07.07.2016., магистарски рад одбрањен 23.09.2016. године. 

 

Члан Комисије за оцјену и одбрану радова другог циклуса:   

Након избора у звање доцента,  др Зорица Голић је била члан 13 (тринаест) Комисија за 

одбрану завршног мастер рада (докази достављени у конкурсној документацији): 

1. Александра Мрдић, „Развој приватног сектора у Босни и Херцеговини”, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 261/16, од 03.03.2016., 

мастер рад одбрањен 06.04.2016. године. 

2. Миомира Мрдић, „Оптимизација и мјерење перформанси портфолија хартија од 

вриједности”, Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука 

бр. 1054/16, од 07.07.2016., мастер рад одбрањен 10.10.2016. године. 

3. Ања Илић Тишановић, „Иновативна привреда и конкурентност - поуке за Босну и 

Херцеговину”, Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука 

бр. 539/17, од 09.03.2017., мастер рад одбрањен 05.05.2017. године. 

4. Јелена Јокић, „Евалуација високошколског образовања са аспекта конкурентности 

привреде”,  Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 

2033/17, од 07.09.2017., мастер рад одбрањен 29.09.2017. године. 

5. Драгана Росандић, „Планирање и провођење ревизије финансијских извјештаја”, 

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 1059/18, од 

21.05.2018., мастер рад одбрањен 04.07.2018. године. 

6. Милана Тодић, „Теоријске основе ревизије као науке и као праксе”, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 1058/18, од 21.05.2018., 

мастер рад одбрањен 04.07.2018. године. 

7. Марко Ћуповић, „Процјена ризика у ревизији финансијских извјештаја”, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 1453/18, од 05.07.2018., 

мастер рад одбрањен 25.09.2018. године. 

8. Марина Мастило, „Улога одбора за ревизију у привредним друштвима”, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 302/19, од 07.02.2019., 

мастер рад одбрањен 21.03.2019. године. 

9. Тамара Беатовић, „Ревизија финансијских извјештаја у окружењу информационих 

технологија”, Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука 

бр. 302/19, од 07.02.2019.,  мастер рад одбрањен 21.03.2019. године. 

10. Игор Лубура, „Мишљење ревизора у комерцијалној ревизији - карактеристике и 

тенденције у Републици Српској”, Економски факултет Пале Универзитета у Источном 

Сарајеву, Одлука бр. 1058/19, од 17.05.2019., мастер рад одбрањен 14.06.2019. године. 

11. Спасоје Гуја, „Компаративни аспекти система финансијског извјештавања 

финансијских институција БиХ”, Економски факултет Пале Универзитета у Источном 
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Сарајеву, Одлука бр. 1311/19, од 20.06.2019., мастер рад одбрањен 06.09.2019. године. 

12. Наташа Петровић, „Односи са јавношћу у јавној управи”, Филозофски факултет Пале 

Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 2665/19, од 24.09.2019., мастер рад 

одбрањен 17.10.2019. године. 

13. Јелена Рудуљић, „Значај контроле квалитета у државној ревизији”, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр. 3025/19, од 26.12.2019., 

мастер рад одбрањен 31.01.2020. године. 

 

Поред наведеног, др Зорица Голић је била 22 пута предсједник и/или члан Комисија за 

одбрану дипломских радова (први циклус) на Економском факултету Пале, од чега 6 

пута у својству ментора (Докази достављени у конкурсној документацији). 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). Остале 

стручне дјелатности 

Кандидаткиња др Зорица Голић, доцент, је у претходном периоду била ангажована и 

учествовала у обављању бројних научних и стручних активности: 

 

 У периоду од 01. фебруара до 11. марта 2019. године др Зорица Голић је 

ангажована као члан тима рецензената престижне научне конференције EURAM 

2019 „Еxploring the Future of  Menagement” (организоване од стране European 

Academy of Management) одржане од 26 до 30 јуна 2019. године у iSCTE - Lisbon 

University institute in Lisbon, Portugal (Reviewer's certificate) 

 

 У периоду од 03. фебруара до 06. марта 2020. године др Зорица Голић је 

ангажована као члан тима рецензената престижне научне конференције EURAM 

2020 „THE BUSINESS OF NOW: the future starts here” (у организацији European 

Academy of Management) која ће бити одржана online од 04 до 06 децембра 2020. 

године уз подршку  Trinity College, Dublin, Ireland (Reviewer's certificate) 

 

 У периоду од 29. јула до 11. августа 2020. године др Зорица Голић је ангажована 

од стране престижне издавачке куће Taylor & Francis на обављању послова 

рецензента њихових издања (Reviewer's certificate). 

 

 У периоду од 11. до 27. маја 2020. године др Зорица Голић је ангажована од стране 

престижне издавачке куће Taylor & Francis на обављању послова рецензента 

њихових издања (Reviewer's certificate). 

 

 Током 2020 године др Зорица Голић је ангажована као editorial scientific board 

member of the Economic Vision International Scientific Journal in Economics, 

Finance, Business, Marketing, Management and Tоurism University of Tetova, North 

Macedonia (Peer Review Certificate). 

 

 Члан уреднишва Зборника радова Економског факултета Пале у периоду 2013 – 

2016 година (Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука 

бр. 01-1058/13, од 20.06.2013. године). 
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 Члан Комисије за израду наставних планова и програма за сва три циклуса студија 

нa Економскoм факултету Пале (Економски факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву, Одлука бр. 2061/18, од 27.09.2018. године). 

 

 Предавач у оквиру програма АКЦЕЛЕРАТОР који проводи Развојна агенција 

Републике Српске и који је одржан током јула и августа мјесеца 2020. године на 

подручју Бијељина/Угљевик (Потврда од 25.09.2020. године). 

 

 Предавач у оквиру програма АКЦЕЛЕРАТОР који проводи Развојна агенција 

Републике Српске и који је одржан током јуна и јула мјесеца 2020. године на 

Палама (Потврда од 06.08.2020. године). 
 

Кандидаткиња је до сада рецензирала већи број радова у Proceedings of the Faculty of 

Economics in East Sarajevo, Economic Vision – International Scientific Journal in 

Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tоurism University of Tetova, 

North Macedonia, Зборницима радова Scientific Conference with International Participation 

''Jahorina Business Forum'' Економског факултета Пале, те осталим који су претходно 

наведени у овоме Извјештају. 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ Др Шади Фадда 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Шади (Мохамед) Фадда 

Датум и мјесто рођења 

24.01.1979. Тузла, СФРЈ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- Агенција Уједињених нација за помоћ и рад (UNRWA), Бејрут, Либанон (2004 – 2006) 

- Амерички Универзитет у Босни и Херцеговини, Тузла, БиХ (2007) 

- Интернационални Универзитет Сарајеву, Сарајево, БиХ (2007 – 2016) 

- Scholastic Achievement Test (SAT), Интернационални Универзитет Сарајеву 

Сарајево, БиХ (2011) 

Звања/радна мјеста 

- Наставник информатике, математике и физике  

- Предавач на предметима Основна пословна статистика и Алгебра 

- Виши асистент на предметима додипломских студија: Вјероватноћа и статистика, 

Финансијске инвестиције, Математика финансија, Теорија игара и Управљање 

логистиком и ланцем снабдијевања 

- Супервизор 

Научна област 

 Природне науке (Математика; Физика, Рачунарске и информационе науке) и Друштвене 

науке (Економија) – процјена Комисије на основу биографије коју је кандидат доставио. 

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 

Амерички универзитет у Бејруту, Бејрут, Либанон (1998 – 2003) – овјерена копија 

дипломе није достављена у пријави на конкурс, наведено према биографији  

Назив студијског програма, излазног модула 
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Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да у конкурсној 

пријави није наведен студијски програм, нити излазни модул, кандидат је навео да је 

„Област: Компјутерске науке” 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Бакалауреат (наведено према биографији кандидата) 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 Либански интернационални универзитет, Бејрут, Либанон (2004 – 2006) – овјерена 

копија дипломе није достављена у пријави на конкурс, наведено према биографији 

Назив студијског програма, излазног модула 

 Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да у конкурсној 

пријави није наведен студијски програм, нити излазни модул, кандидат је навео да је 

„Област: Финансије” 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 Магистар пословне администрације (наведено према биографији кандидата) 

Наслов магистарског/мастер рада 

 Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да кандидат др 

Шади Фадда није навео наслов магистарског/мастер рада нити у биографији, нити у 

пријави на конкурс. 

Ужа научна/умјетничка област 

 Комисија констатује да је немогуће одредити ужу научну област пошто у пријави на 

конкурс – конкурсној документацији нису достављени подаци, нити овјерена копија 

дипломе. 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Интернационални универзитет у Сарајеву, Факултет менаџмента и јавне управе (FBA)  

пријава: у пријави на конкурс наведено: „окт. 2007”, Комисија констатује да пуни 

датум није наведен у конкурсној документацији; одбрана: 16.02.2018. године  

Наслов докторске дисертације 

 „Nonparametric Approaches In Index Option Pricing”  

Ужа научна област 

Пословне финансије  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Интернационални универзитет у Сарајеву, Факултет менаџмента и јавне управе, виши 

асистент за научну област Економија (2010-2015), Сенат Интернационалног 

универзитета у Сарајеву, Одлука број: IUS-REC01-606/2010, од 29.11.2010. године  

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 1. Fadda, S. (2008). Improvement of Binary Integer Programming Through Employment of 
the Boolean Algebra Logic. 12th International Conference on Operational Research, KOI. Pula, 
Croatia. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

1. Fadda, S., Hojkurić, H. (2011). Choice of investment among Bosnia and Herzegovina savers. 

9th International Congress on Knowlege, Economy and Menagement, Sarajevo, BiH. 

Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија констатује да ознака броја 

страница на којима се налази рад, као ни ISSN/ISBN број није наведен у 

библиографији. 

2. Fadda, S. Gursoy, O., Durur, E., Ozguven, K. (2013). A Study on Loyality Cards and 

Shopping Behavior for Fast Moving Consumer Goods. Eurotech 2013, International University 
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of Sarajevo. Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија констатује да 

да ознака броја страница на којима се налази рад, као ни ISSN/ISBN број није 

наведен у библиографији. 

 

3. Fadda, S. (2015). Characteristics Of Implied Volatility In The S&P100 Options With 

European-Style Exercise. Southeast Europe Journal of Soft Computing, 4(1), 7-12. DOI: 

10.21533/scjournal.v4i1.84, ISSN 2233 – 1859 

 

4. Fadda, S. (2016). Volatility Estimation Through Historical Prices of Indexes. Southeast 

Europe Journal of Soft Computing, 5(1), 21-26. DOI: 10.21533/scjournal.v5i1.104, ISSN 2233 

– 1859 

 

5. Fadda, S., Can, M. (2017). Forecasting Conditional Variance of S&P100 Returns Using 

Feedforward and Recurrent Neural Networks. Southeast Europe Journal of Soft Computing, 

6(1), 58-69. DOI: 10.21533/scjournal.v6i1.136, ISSN 2233–1859 

 

6. Fadda, S., Can, M. (2018). Comparing the Estimates of S&P100 Option Price by ANN and 

selective Black-Scholes. Proceedings of Computational Methods and Telecommunication in 

Electrical Engineering and Finance, CMTEEF, p. 72. Детаљним увидом у конкурсну 

документацију Комисија констатује да ISSN/ISBN број није наведен у 

библиографији. 

 

7. Fadda, S. (2018). Optimal Combination of Three Volatilities for Better Black-Scholes 

Option Pricing. Southeast Europe Journal of Soft Computing, 7(1), 20-22. DOI: 

10.21533/scjournal.v7i1.151, ISSN 2233–1859 

 

8. Fadda, S. (2019). Comparing symmetric and asymmetric volatility estimates for S & P index 

prices. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7(1), 20-35. DOI: 

10.21533/pen.v7i1.256, ISSN 2303-4521 

 

9. Fadda, S. (2019). Testing the random walk hypothesis of stock indexes through variance-

ratio. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7(1), 12-19. DOI: 

10.21533/pen.v7i1.212, ISSN 2303-4521 

 

10. Fadda, S. (2020). Pricing options with dual volatility input to modular neural networks. 

Borsa Istanbul Review, 20(3), 269-278. DOI: 10.1016/j.bir.2020.03.002 ISSN 2214-8450, E-

ISSN 2214-8469 

 

Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да су у пријави 

на конкурс наведени горњи радови, међутим, у конкурсној документацији су достављени 

само примјерци радова под редним бројем 8, 9 и 10, тако да је немогуће дати кратак 

приказ свих радова, него само оних чији су примјерци уредно достављени у конкурсној 

документацији. 
 

Приказ радова достављених у конкурсној документацији – Радови објављени у 

научним часописима и зборницима са рецензијом 

 

● Fadda, S. (2019). Comparing symmetric and asymmetric volatility estimates for S & P 

index prices. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7(1), 20-35. DOI: 

10.21533/pen.v7i1.256, ISSN 2303-4521 

http://dx.doi.org/10.21533/scjournal.v6i1.136
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In every parametric formula of pricing a financial instrument, factors used in the calculation generally 

include the volatility estimate. Volatility measures the likely changes of the price for a specific period of 

time. The accuracy of estimated price strongly relies on the accuracy of provided expected changes in 
the market volatility for the period of interest. As opposed to other variables, which are assigned values 

to financial instrument, volatility is the only estimated one. For that reason, big focus of researchers was 

and still is on improving the volatility estimate. Initiated are different estimation approaches through 
last few decades. This paper explains few ARCH models, symmetric and asymmetric, and compares 

their estimates of daily volatility for the Standard and Poor’s Indexes.  
 

● Fadda, S. (2019). Testing the random walk hypothesis of stock indexes through variance-

ratio. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7(1), 12-19. DOI: 

10.21533/pen.v7i1.212, ISSN 2303-4521 
 

The Random Walk is considered to be a tool trying to explain the characteristic of movement of prices 
in the financial markets. It can also be seen in the form of a trial to demonstrate the non-predictability of 

future changes in the financial markets through reliance on the characteristics identified based on past 

price changes. In this paper used is the variance-ratio test initiated by Lo and MacKinlay to test the 
Random Walk Hypothesis for a more recent data of eleven Stock Indexes, seen as main indexes of the 

current market. 

 

● Fadda, S. (2020). Pricing options with dual volatility input to modular neural networks. 

Borsa Istanbul Review, 20(3), 269-278. DOI: 10.1016/j.bir.2020.03.002, ISSN 2214-8450, E-

ISSN 2214-8469 
 

Tested is the choice of the volatility input to the artificial neural networks in the process of pricing 

options. Numerous studies concluded theweaknesses of Black-Scholes model use as a pricing tool in the 

market. For the last two decades, various studies were done analyzing thealternate tools to price options. 
Among the alternates is the use of artificial neural networks. While Gradojevic, Gençay, and Kukolj 

(2009) useModular back-propagation neural networks (BPNN) without any volatility related inputs, 

others like Y.H. Wang (2009a, 2009b), Lin and Yeh (2009), Wang, Lin, Huang, Wu (2012), and Chang, 

Wang and Yeh (2013) test different options of a volatility input and compare the finalartificial neural 
network (ANN) outcome. This paper provides volatility input to the BPNN, first the selected historical 

volatility estimatefollowed by the implied volatility as single volatility input to ANN. Finally, trained is 

the ANN with input inclusive of the combination of thetwo volatility measures. Accordingly, dual-
volatility model outperformance suggests that each of the volatility inputs provides some 

exclusiveinformation to the ANN to price options. 

НАПОМЕНА: Приликом приказа радова кандидата објављених на енглеском 

језику Комисија их приказује изворно, како су и објављени.  

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог избора 

  - 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима 

је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете, менторство) 

 Предмети на којима је кандидат ангажован послије посљедњег избора 

У достављеној биографији кандидат др Шади Фадда наводи да је „предавао додипломске 

модуле на Факултету за пословање и управу, међу којима: Вјероватноћа и статистика, 

Финансијске инвестиције, Математика финансија, Теорија игара, Управљање 

логистиком и ланцем снабдијевања”. 

 

Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да 

кандидат др Шади Фадда у пријави на конкурс није доставио резултате 
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студентског вредновања – анкете. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, 

период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). Остале стручне 

дјелатности 

 - 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ Проф. др Витомир Слијепчевић 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Витомир (Љубомир) Слијепчевић 

Датум и мјесто рођења 

30.10.1962. Доња Радња, Добој, СФРЈ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- Привредна банка Сарајево - Основна банка Добој (1987 – 1992) 

- Привредна банка а.д. Добој (1992 – 2002) 

- Привредна банка а.д. Добој, филијала Добој (2002 – 2003) 

- Павловић Интернатионал банк а.д. Слобомир – Бијељина, филијала Добој (2003 – 

2015) 

- Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој (2012 – 2013) – овај 

податак кандидат др Витомир Слијепчевић навео је у биографији са 

библиографијом. Међутим, у CV-ју који је кандидат др Витомир Слијепчевић 

доставио овај податак се не наводи. Осим тога, детаљним увидом у конкурсну 

документацију Комисија је констатовала да осим што се достављена  

биографија са библиографијом и CV битно разликују у одређеним сегментима, 

конкретно у погледу радног искуства – кретања у служби, у погледу предмета 

на којима је био одговорни наставник, те у погледу библиографије – у 

биографији са библиографијом се наводи један број радова (11), док се у CV- ју 

наводи већи број радова (19), нити један од ова два достављена документа нема 

својеручни потпис др Витомира Слијепчевића. У конкурсној документацији 

достављен је Уговор о дјелу број: 34/13 од дана 23.01.2013. године којим су се 

уговорне стране – Саобраћајни факултет у Добоју и др Витомир Слијепчевић  

„ ... споразумјеле да Извршилац услуге  (др Витомир Слијепчевић, оп.а) у 

зимском семестру школске 2012/2013 године, учествује у извођењу практичних 

вјежби на првом циклусу студија за студијски програм Саобраћај на предмету 

„Финансијско пословање  у поштанском саобраћају” на Универзитету у 

Источном Сарајеву Саобраћајном факултету Добој у Добоју.” Комисија 

констатује да у конкурсној документацији није достављена Одлука о избору у 

звање асистента и/или вишег асистента на УНО којој припада предмет 

Финансијско пословање  у поштанском саобраћају. 

- Висока медицинска школа здравства Добој (2015-2020) 

- Слобомир П Универзитет, Бијељина (2013 – ) 

Звања/радна мјеста 

- Референт текућих и жиро рачуна, Пројектант и програмер на персоналним 

рачунарима 

- Виши стручни сарадник – пројектант на персоналним рачунарима, Шеф послова са 

становништвом 

- Директор филијале 

- Директор филијале 

- Сарадник на предмету Финансијско пословање  у поштанском саобраћају (У 

конкурсној документацији није достављена Одлука о избору у звање асистента и/или 



22 

 

 

вишег асистента на УНО којој припада предмет Финансијско пословање  у 

поштанском саобраћају.) 

-  Директор, професор Високе школе – одговорни наставник на предметима: Основе 

комуникација у здравству, Менаџмент у здравству, Маркетинг у здравству 

- Доцент, ванредни професор, Слобомир П Универзитет, Бијељина; Факултет за 

економију и менаџмент, одговорни наставник на предметима: Банкарски менаџмент, 

Пословне финансије, Основи менаџмента, Стратегијски менаџмент, Менаџмент 

људских ресурса – Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је 

констатовала да је кандидат др Витомир Слијепчевић навео у биографији са 

библиографијом да је био одговорни наставник на горенабројаним предметима, 

међутим, у CV-ју који је кандидат др Витомир Слијепчевић доставио наводи се 

другачија листа предмета на којима је био одговорни наставник, и то како 

слиједи: "одговорни наставник на предметима Банкарски менаџмент, Пословне 

финансије, Основи менаџмента, Стратегијски менаџмент, Менаџмент људских 

ресурса на додипломским студијама, те Анализа улагања у хартије од 

вриједности, Пословно и финансијско реструктурирање предузећа и 

Коропративно управљање на постдипломским студијама", осим тога Комисија 

је констатовала да нити један од ова два достављена документа нема 

својеручни потпис др Витомира Слијепчевића. 

Научна област 

 Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 Члан Тима за израду Елабората о друштвено-економској оправданости увођења 

нових студијских програма на Високој медицинској школи здравства у Добоју 

(Висока медицинска школа здравства у Добоју, Одлука бр. 172-1/17-С, од 

27.03.2017. године).  

 Члан Тима за израду стратегије развоја Високе медицинске школе здравства у 

Добоју, за период 2017-2022. година (Висока медицинска школа здравства у 

Добоју, Одлука бр. 172-1/17-С, од 27.03.2017. године).  

НАПОМЕНА: Увидом у Конкурсну документацију Комисија констатује да два 

горенаведена потпуно различита документа – Одлуке имају исти број протокола. 

 Члан Издавачког савјета Високе медицинске школе здравства у Добоју (Висока 

медицинска школа здравства у Добоју, Одлука бр. 386-1/17-С, од 12.07.2017. 

године). 

 Члан Уређивачког савјета Високе медицинске школе здравства у Добоју (Висока 
медицинска школа здравства у Добоју, Одлука бр. 387-1/17-С, од 12.07.2017. 

године). 

 Главни и одговорни уредник Издавачког савјета Високе медицинске школе 

здравства у Добоју (Висока медицинска школа здравства у Добоју, Одлука бр. 

388-1/17-С, од 12.07.2017. године). 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Бањалука, 1982-1986 

Назив студијског програма, излазног модула 

одсјек Пословне економије, организациони смјер  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

дипломирани економист 
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Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 Економски факултет Бањалука, 2005-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

 смјер: Предузетништво информатичког друштва 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

 „Предузетничко банкарство у функцији развоја микро, малих и средњих предузећа” 

Ужа научна/умјетничка област 

 Предузетничка економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет Бањалука,  

пријава: у пријави на конкурс наведено: „2008 године”, Комисија констатује да пуни 

датум није наведен у конкурсној документацији; одбрана: 26.10.2011. године 

Наслов докторске дисертације 

 „Предузетнички принципи пословања савремене банке”  

Ужа научна област 

 Предузетничка економија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина; Факултет за економију и 

менаџмент, ванредни професор УНО Пословне финансије (2019 – 2025), Одлука 

број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. године која ступа на снагу дана 01.04.2019. 

године 

2. Висока медицинска школа здравства, Добој, професор високе школе УНО 

Менаџмент (на неодређено вријеме), Одлука број 565/16-С, од 24.11.2016. 

године. 

3. Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина; Факултет за економију и 

менаџмент, доцент УНО Пословне финансије (2014-2019), Одлука број 70-1/14-

SMDS, од 31.03.2014. године) 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора 

1. Slijepčević, V. (2006).  Bankarski informacioni sistem u uslovima razvoja 
informacionih tehnologija. Značenja: časopis iz oblasti  nauke, kulture, umjetnosti i 
obrazovanja, 53. Doboj, BA: Narodna biblioteka. Детаљним увидом у конкурсну 
документацију Комисија констатује да ознака броја страница на којима се 
налази рад, као ни  ISSN број није наведен у библиографији. 
 

2. Slijepčević, V. (2006). Uloga i značaj marketinga u poslovnim bankama. Značenja: 

časopis iz oblasti  nauke, kulture, umjetnosti i obrazovanja, 56. Doboj, BA: Narodna 

biblioteka. UDK 339.138:336, ISSN 0352-2784 Детаљним увидом у конкурсну 

документацију Комисија констатује да ознака броја страница на којима се 

налази рад није наведен у библиографији. 
 

3. Slijepčević, V.  (2007). Preduzetni menadžment i liderstvo u poslovnim bankama. 

Značenja: časopis iz oblasti  nauke, kulture, umjetnosti i obrazovanja, 58/59. Doboj, 

BA: Narodna biblioteka. UDK 005, ISSN 0352-2784 Детаљним увидом у 

конкурсну документацију Комисија констатује да ознака броја страница на 

којима се налази рад није наведен у библиографији. 
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4. Slijepčević, V. (2007).  Uloga menadžmenta u procesu strateškog planiranjau 

poslovnoj banci. Značenja: časopis iz oblasti  nauke, kulture, umjetnosti i 

obrazovanja. Doboj: BA. UDK 005, ISSN 0352-2784 Детаљним увидом у 

конкурсну документацију Комисија констатује да ознака броја страница на 

којима се налази рад, као ни број часописа нису наведени у библиографији. 
 

5. Slijepčević, V. (2007). Preduzetništvo i planiranje u poslovnim bankama. Značenja: 

časopis iz oblasti  nauke, kulture, umjetnosti i obrazovanja. Doboj, BA: Narodna 

biblioteka. UDK 005.961:336.719.2, ISSN 0352-2784 Детаљним увидом у 

конкурсну документацију Комисија констатује да ознака броја страница на 

којима се налази рад, као ни број часописа нису наведени у библиографији. 
 

6. Slijepčević, V. (2008). Upravljanje rizicima kao pretpostavka ostvarenja 

profitabilnosti poslovnih banaka. Značenja: časopis iz oblasti  nauke, kulture, 

umjetnosti i obrazovanja, 61. Doboj, BA: Narodna biblioteka. UDK 336, ISSN 0352-

2784 Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија констатује да 

ознака броја страница на којима се налази рад није наведен у 

библиографији. 
 

7. Slijepčević, V. (2007). Model preduzetničke banke. Acta Economica. Banjaluka, BA: 
Ekonomski fakulltet Banjaluka. UDK 336.71:65.012 Детаљним увидом у 
конкурсну документацију Комисија констатује да број часописа, затим да 
ознака броја страница на којима се налази рад, као ни  ISSN број није 
наведен у библиографији. 
 

8. Slijepčević, V. (2009).  Mjerenje rezultata preduzetničke banke sa posebnim osvrtom 

na efekte podrške razvoju malih preduzeća. Zbornik radova. Naučna konferencija, 

Univerzitetski preduzetnički centar, Banja Luka, BA. Детаљним увидом у 

конкурсну документацију Комисија констатује да ознака броја страница на 

којима се налази рад, као ни тема Научне конференције, затим ISSN/ISBN 

број нису наведени у библиографији. 
 

9. Слијепчевић, В. (2010).  Неки аспекти финансирања предузетништва у 
Републици Српској. Наука, Часопис Слобомир П Универзитета за друштвене и 
хуманистичке науке, број 2-3/10, год. 1 vol. 2, стр. 25-49. Бијељина, БА: 
Слобомир П Универзитет. УДК 336.6:65.012.3(497.6 RS), ISSN 1986/504X.  
 

10. Слијепчевић, В. (2015). Иновативни приступ финансирању малих и средњих 
предузећа. Наука, Часопис Слобомир П Универзитета за друштвене и 
хуманистичке науке, број 1(8)/2015, год. VI vol. 4, стр. 17-33. Бијељина, БА: 
Слобомир П Универзитет. УДК 336.77: 347.22, doi: 10.7251/NAU1505017S ISSN 
1986/504X.  
 

11. Slijepčević, V. (2015).  Bankarska etika. Zbornik radova Međunarodna naučna 
konferencija Mediji i ekonomija, Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje 
(pp. 277-292). Banja Luka, BA: Besjeda, Banja Luka College. UDK 336.71:174, 
ISBN 978-99938-1-267-8.  
 

12. Slijepčević, V. (2016). Razlozi za kasno otkrivanje neetičnosti i zloupotreba u 
bankama. Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija, 
Etika u medijima i poslovanju (pp. 238-254). Banja Luka, BA: Besjeda, Banja Luka 
College. UDK 343.53: 336.722.24, DOI 10.7251/ZREMP1601238S, ISBN 978-
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99938-1-290-6.  
 

13. Slijepčević, V. (2017).  Neetičnost ili finansijska nepismenost u izvještajima 
nezavisnih revizora. Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Mediji i 
ekonomija, Medijska i finansijska pismenost (pp. 208-226). Banja Luka, BA: Besjeda, 
Banja Luka College. UDK 336.778:657.2, DOI 10.7251/MFP1701206S, ISBN 978-
99938-1-323-1  
 

14. Slijepčević, V. (2017). Bankarska etika – Neetičnost bankarskih službenika. Doboj, 
BA: Visoka medicinska škola zdravstva. Strana 150. CIP – Katalogizacija u 
publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, UDK336.71:174;  
ISBN 978-99976-716-0-8; COBISS.RS-ID 6765848  
 

15. Slijepčević, V., Galijašević, K. (2018). Stavovi medicinskih sestara i studenata 
sestrinstva o odlivu zdravstvenog kadra. Zbornik radova Međunarodna naučna 
konferencija Mediji i ekonomija, Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog 
doba (pp. 218-231) Banja Luka, BA: Besjeda, Banja Luka College. UDK 
316.344.32:614.253.5, DOI 10.7251/BLCMES1801218S, ISBN 978-99938-1-349-1  
 

16. Slijepčević, V. (2018). Predvidivost stečaja banaka u Republici Srpskoj pomoću 
Altmanovog Z”-score modela. Poslovni konsultatnt, 10(75), 24-37.Tuzla, BA. ISSN 
1986-5538  

 
Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да су у пријави 
на конкурс наведени горњи радови, међутим, у конкурсној документацији су достављени 
само примјерци радова од редног броја 9 до редног броја 16, за радове под редним 
бројевима 11, 12, 13 и 15, достављене су и потврде о учествовању на Међународној 
научној конференцији. 

Радови послије посљедњег избора 

Радови објављени у научним часописима и зборницима са рецензијом 

 

1. Slijepčević, V. (maj 2019). Ocjena stabilnosti bankarskog sektora Bosne i Hercegovine 

primjenom Altmanovog Z”-score modela. Poslovni konsultatnt, 11(86), 45-56. Tuzla, 

BA. ISSN 1986-5538  

 
Ekonomski razvoj bilo koje zemlje u svijetu je uslovljen stanjem i razvojem finansijskog sistema te 

zemlje. Shodno tome i privreda Bosne i Hercegovine direktno je zavisna od razvijenosti finansijskog 
intitucija, tržišta i instrumenata u njoj. Osnovu finansijskog sistema Bosne i Hercegovine čini bankarski 

sektor organizovan po entitetskom principu. Cilj ovog istraživanja je procijeniti stabilnost bankarskog 

sektora primjenom Z”-score modela koji je prilagođen nerazvijenim i tržištima u razvoju. Ovaj model je 
namijenjen procjeni kreditnog boniteta preduzeća i primjenjiv je na banke, a tumačenjem njegovih 

rezultata dolazi se do saznanja kakva je stabilnost poslovanja privrednih subjekata. Svrha istraživanja je 

dobiti odgovor na pitanje: „Da li je bankarski sektor Bosne i Hercegovine stabilan i da li slijedi stečaj 

još nekih banaka?” U istraživanju je korišten Altmanov Z”-score prilagođeni model, osnovne statističke 
metode istraživanja, grafičkog predstavljanja, komparacije i apstrahovanja dobijenih rezultata. 

Provedeno istraživanje je pokazalo da je bankarski sektor Bosne i Hercegovine nestabilan i da najveći 

broj banaka posluje u problematičnoj zoni, a da i banke koje posluju izvan te zone nisu dostigle 
bezbednu zonu poslovanja, te da je rizik nastanka stečaja pojedinih banaka visok. 

 

2. Slijepčević, V., Galijašević, K. (2019). Profitabilnost banaka kao uslov dugoročne 

stabilnosti bankarskog sektora Republike Srpske. Zbornik radova Međunarodna naučna 

konferencija Mediji i ekonomija (pp. 145-156) Banja Luka, BA: Besjeda, Banja Luka 

College. UDK 005.337:336.717(497.6RS) DOI 10.7251/BLCZB0219145S COBISS.RS-ID 

7634200 ISBN 978-99938-1-379-8  



26 

 

 

 
Stabilnost finansijskog sistema bilo koje zemlje u svijetu je preduslov stabilnosti privrednog sistema te 

zemlje. Shodno tome i stabilnost domaćeg finansijskog sistema je preduslov ostvarenja privredne i 

svake druge stabilnosti Republike Srpske. Osnovu finansijskog sistema Republike Srpske čini bankarski 

sektor koji se sastoji od osam banaka. Cilj ovog rada je istražiti kako profitabilnost banaka utiče na 
dugoročnu stabilnost bankarskog sistema Republike Srpske, a svrha je dobiti odgovor na pitanje: 

„Kolika je profitabilnost banaka u Republici Srpskoj i kako se koristi ostvarena dobit?“ U radu su 

korišćene osnovne statističke metode istraživanja, grafičkog predstavljanja, komparacije i apstrahovanja 
dobijenih rezultata. Provedeno istraživanje pokazalo je da banke u Republici Srpskoj posluju sa 

promjenljivom profitabilnošću, a da se najveći dio dobiti koristi za isplatu dividendi, zadržava se kao 

neraspoređena dobit, raspoređuje u zakonske rezerve i vrši se emisija novih akcija postojećim 
vlasnicima. 

 

3. Galijašević, K., Slijepčević, V., Tešanović, S., Tešanović, S. i Jahić, M. (2019). 

Ekonomska opravdanost analize CRP-a u odnosu na analizu leukocita kod akutnih 

upalnih procesa gornjeg respiratornog sistema. Zbornik radova Međunarodna naučna 

konferencija Mediji i ekonomija (pp. 277-287) Banja Luka, BA: Besjeda, Banja Luka 

College. UDK 616.2:577.1 DOI 10.7251/BLCZB0219277G COBISS.RS-ID 7634200 

ISBN 978-99938-1-379-8  

 
Akutne respiratorne infekcije (ARI), odnosno akutne upalne bolesti respiratornog sistema najčešće su 

infekcije savremenog čovjeka, jer čine dvije trećine svih infekcija. Time su respiratorne infekcije i 

najučestalije bolesti čovjeka uopšte. Odrasli u prosjeku obole 3 do 5 puta na godinu, djeca obolijevaju 
češće, u prosjeku 4 do 7 puta, a ona s boravkom u kolektivu, vrtići, škole i slično još češće – i do 10 

puta na godinu. Nakon fizikalnog pregleda, laboratorijska dijagnostika zauzima jako važno mjesto u 

konačnoj detekciji oboljenja. Danas je to najčešće CRP (C-reaktivni protein) i vrijednost leukocita. 
Povišene vrijednosti oba parametra govore o postojanju infekcije, dok snižene vrijednosti leukocita 

govore o virusnoj infekciji, koja isključuje propisivanje antibiotika, te na taj način spriječava njihovu 

zloupotrebu i rezistenciju. Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 1. 4. 2019 godine, pri Fondu 
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske navodi da analiza Leukocita u krvi košta 3,70 KM, a analiza 

CRP-a, 7,30 KM. Ciljevi rada: uporediti vrijednosti CRP-a i leukocita u krvi kod pacijenata sa akutnom 

upalom gornjeg respiratornog sistema, te na osnovu toga ispitati opravdanost određivanja istih sa 

ekonomskog stanovišta. Metod: studija presjeka, retrospektivnog karaktera, provedana u Dom zdravlja 
Banja Luka, u periodu 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019 godine, obuhvatila je metodom slučajnog uzorka 100 

ispitanika različitog pola i životnog doba sa dijagnozom akutne respiratnorne infekcije. Svim 

ispitanicima nakon fizikalanog pregleda, urađena laboratorijska dijagnostika (CRP i Le) kao upalni 
indikatori, nakon čega je postavljena konačna dijagnoza i ordinirana terapija. Rezultati: Bez statistički 

značajne razlike u odnosu na pol i dob prema polu (p˃0,05). U istraživanju je bio dominantan ženski pol 

(60%). Najdominatnije životno doba pacijenata je između 51 – 60 godina. Najčešće postavljena 

dijagnoza je upala ždrijela (J02), kod 36% pacijenata. Bez statistički značajne razlike između normalnih 
i povišenih vrijednosti CRP-a i Le (p˃0,05). Na osnovu vrijednosti Leukocita utvrđeno prisustvo 36 

bakterijskih i 5 virusnih infekcija, dok je na osnovu CRP-a utvrđeno prisutvo 49 uplanih procesa. 

Zaključak: Povišena vrijednost leukocita daje podatak da se radi o bakterijskoj infekciji na osnovu koje 
ljekar ordinira određeni antibiotik da li širokog spektra, ili radi antibiogram, pa ciljano propisuje 

antibiotik. Snižena vrijednost leukocita govori o virusnoj infekciji. Povišena vrijednost CRP-a ukazuje 

na blagu upalu, virusnu infekciju, a može se naći i kod trudnica, te kardiovaskularnih bolesnika. CRP je 
dobar opšti marker, te povišene vrijednosti ukazuju na upalni proces, ali ne i odakle upala potiče. Na 

osnovu dobijenih rezultata možemo slobodno zaključiti da je vrijednost leukocita sasvim dovoljan 

pokazatelj jednostavnog uplanog procesa, na osnovu kojeg se ordinira terapija, te je mnogo 

ekonomičniji u odnosu na CRP. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

Предмети на којима је кандидат био ангажован прије посљедњег избора у звање: 

1. Извођење наставе из наставних предмета: Банкарски менаџмент, Пословне 
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финансије, Стратешки финансијски менаџмент на студијама првог циклуса, те 

Пословно и финансијско реструктурирање предузећа и Коропративно 

одлучивање на студијама другог циклуса у Слобомиру у Добоју. (Слобомир П 
Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о ангажовању наставника  бр. 352-

8/14-SPU од 20.10.2015. године. Уговор се закључује на период од 01.11.2014. до 

31.01.2015. године) 

2. Извођење наставе из наставних предмета: Банкарски менаџмент, Пословне 

финансије, Стратешки финансијски менаџмент на студијама првог циклуса, те 

Пословно и финансијско реструктурирање предузећа и Коропративно 

одлучивање на студијама другог циклуса у Слобомиру у Добоју. (Слобомир П 

Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о ангажовању наставника  бр. 

53/15-SPU од 25.02.2015. године. Уговор се закључује на период од 02.03.2015. 

до 30.06.2015. године) 

3. Извођење наставе из предмета Банкарски менаџмент на Слобомир П 
Универзитету (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о 

ангажовању наставника  бр. 505/15-SPU од 01.10.2015. године. Уговор се 

закључује на период од 01.10.2015. до 31.01.2016. године) 

4. Извођење наставе из предмета Пословне финансије на Слобомир П 

Универзитету (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о 

ангажовању наставника  бр. 43-126/16-SPU од 29.02.2016. године. Уговор се 

закључује на период од 01.03.2016. до 30.06.2016. године) 

5. Извођење наставе из предмета Банкарски менаџмент, Пословне финансије и 

Стратешки и финансијски менаџмент на Слобомир П Универзитету (Слобомир П 

Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о ангажовању наставника  бр. 156-

28/16-SPU од 01.10.2016. године. Уговор се закључује на период од 01.10.2016. 
до 31.01.2017. године) 

6. Извођење наставе из предмета Пословне финансије на Слобомир П 

Универзитету (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о 

ангажовању наставника  бр. 41-1/17-SPU од 01.03.2017. године. Уговор се 
закључује на период од 01.03.2017. до 30.06.2017. године) 

7. Извођење наставе из предмета Банкарски менаџмент, Пословне финансије и 

Стратешки и финансијски менаџмент на Слобомир П Универзитету (Слобомир П 
Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о ангажовању наставника  бр. 

16/17-SPU од 01.10.2017. године. Уговор се закључује на период од 01.10.2017. 

до 31.01.2018. године) 

8. Извођење наставе из предмета Пословне финансије на Слобомир П 

Универзитету (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о дјелу 

бр. 53/18-SPU од 01.03.2018. године. Уговор се закључује на период од 

01.03.2018. до 30.06.2018. године) 

9. Извођење наставе из предмета Банкарски менаџмент на Слобомир П 

Универзитету (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о дјелу 

бр. 253/18-SPU од 01.10.2018. године. Уговор се закључује на период од 

01.10.2018. до 31.01.2019. године) 

 

Менторства и чланство у Комисијама прије посљедњег избора у звање 

1. Према наводу из неовјерене фотокопије Потврде бр. 12/17-SMDS, од 08.02.2017. 

године издате од стране Слобомир П Универзитета Слобомир, Бијељина: „Доц. др 

Витомир Слијепчевић је био ментор приликом израде и одбране завршног Мастер рада, 
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кандидата Азре Суљић (рад одбрањен 23.01.2017. године) на Факултету за економију и 

менаџмент Слобомир П Универзитета, такође је био члан Комисије за израду и 

одбрану завршног Мастер рада, кандидата Ирине Алић (рад одбрањен 23.10.2015. 
године) на Факултету за економију и менаџмент. Доц. др Витомир Слијепчевић је био 

члан Комисије за писање Извјештаја за избор у звање, сљедећих кандидата: др 

Небојша Бомештар, у звање доцент, Данијела Максимовић, у звање виши асистент, 

Сања Завођа, у звање асистент и Адиса Махмутагић, у звање асистент.”  

Комисија констатује да у наведеној Потврди бр. 12/17-SMDS, од 08.02.2017. године 

није наведна тема завршног Мастер рада кандидаткиње Азре Суљић на коме је 

кандидат др Витомир Слијепчевић био ментор, као ни број и датум Одлуке којом 

је именован за ментора; затим, није наведена ни тема завршног Мастер рада 

кандидаткиње Ирине Алић на коме је кандидат др Витомир Слијепчевић био члан 

Комисије за одбрану као ни број и датум Одлуке којом је именован за члана 

Комисије; осим тога, није наведено ни на које УНО су бирани кандидати за изборе 

у звања („ ... др Небојша Бомештар, у звање доцент, Данијела Максимовић, у звање 

виши асистент, Сања Завођа, у звање асистент и Адиса Махмутагић, у звање 

асистент”) гдје је доц. др Витомир Слијепчевић био члан Комисије за писање 

Извјештаја за избор у звање, те нису наведени  ни бројеви и датуми Одлука којима 

је др Витомир Слијепчевић именован за члана Комисије. 

2. Члан Комисије за писање извјштаја за избор наставника у звање доцента на УНО 

Фискална економија (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Факултет за 

економију и менаџмент, Одлука бр. 8-1/17-NNV-FEM, од 03.04.2017. године) 

3. Члан Комисије за писање извјштаја за избор наставника у звање доцента на УНО 

Међународна економија (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Факултет за 

економију и менаџмент, Одлука бр. 9-1/17-NNV-FEM, од 03.04.2017. године) 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима 

је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете, менторство) 

Уџбеници и друге образовне публикације 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да кандидат др 

Витомир Слијепчевић након посљедњег избора у звање – избора у звање ванредног 

професора  дана 01.04.2019. године (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина; 

Факултет за економију и менаџмент, ванредни професор УНО Пословне финансије 
(2019 – 2025), Одлука број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. године која ступа на снагу 

дана 01.04.2019. године) нема објављених уџбеника, нити других образовних 

публикација. 

Предмети на којима је кандидат ангажован и резултати студентске анкете 

 

1. Извођење наставе из предмета Стратегијски менаџмент, Пословне финансије и 

Менаџмент људских ресурса на Слобомир П Универзитету (Слобомир П Универзитет, 

Слобомир, Бијељина, Уговор о дјелу бр. 74/19-SPU од 01.03.2019. године. Уговор се 

закључује на период од 01.03.2019. до 30.06.2019. године). 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је у 

горњем Уговору о дјелу бр. 74/19-SPU од 01.03.2019. године наведено да је закључен 

„између Слобомир П Универзитета Слобомир, Бијељина кога заступа ректор проф. 

др Душан Регодић, дипл. инж. као наручилац и др Витомира Слијепчевића, ванредног 

професора”, па је Комисији остало нејасно како је поменути Уговор бр. 74/19-SPU 

од 01.03.2019. године могао бити закључен са, како се у истоме наводи, др 

Витомиром Слијепчевићем, ванредним професором, када је Одлука о избору у 

звање ванредног професора ступила на снагу тек мјесец дана након закључења 
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угоора, прецизније дана 01.04.2019. године (Одлука број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. 

године која ступа на снагу дана 01.04.2019. године). 

 

2. Извођење наставе из предмета Основи менаџмента и Банкарски менаџмент на 

Слобомир П Универзитету (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина, Уговор о 

дјелу бр. 63/19-SPU од 01.10.2019. године. Уговор се закључује на период од 01.10.2019. 

до 31.01.2020. године) 

 

Резултати студентске анкете 

 

Имајући у виду горенаведене Уговоре о дјелу и период на који су закључени 

Комисија констатује сљедеће: 

1. Према Уговору о дјелу бр. 74/19-SPU од 01.03.2019. године који се закључује 

на период од 01.03.2019. до 30.06.2019. године – произилази да је кандидат др 

Витомир Слијепчевић био ангажован у љетњем семестру академске 2018/2019. 

године на Слобомир П Универзитету на извођењу наставе из предмета 

Стратегијски менаџмент, Пословне финансије и Менаџмент људских ресурса. 

 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је кандидат 

др Витомир Слијепчевић у Конкурсној документацији доставио Обавјештење о 

резултату анкете Евалуације наставног процеса од стране студената Слобомир П 

Универзитета за период (2016-2020) број: 192/20-SSD од дана 06.07.2020. године које 

му је на властити захтјев издато од стране Слобомир П Универзитета, Слобомир 

Бијељина у коме се за овај период наводи како слиједи: 

          

Академска година Семестар Просјечна оцјена 

2018/2019 Зимски/љетњи 4,7 

 

Комисија констатује да нису дате оцјене по предметима, нити по семестрима. 

 

2. Према Уговор о дјелу бр. 63/19-SPU од 01.10.2019. године који се закључује 

на период од 01.10.2019. до 31.01.2020. године – произилази да је кандидат др 

Витомир Слијепчевић био ангажован у зимском семестру академске 2019/2020. 

године на Слобомир П Универзитету на извођењу наставе из предмета Основи 

менаџмента и Банкарски менаџмент. 

 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је кандидат 

др Витомир Слијепчевић у Конкурсној документацији доставио Обавјештење о 

резултату анкете Евалуације наставног процеса од стране студената Слобомир П 

Универзитета за период (2016-2020) број: 192/20-SSD од дана 06.07.2020. године које 

му је на властити захтјев издато од стране Слобомир П Универзитета, Слобомир 

Бијељина у коме се за овај период наводи како слиједи: 

 

Академска година Семестар Просјечна оцјена 

2019/2020 Зимски/љетњи 4,9 

 

Комисија констатује да нису дате оцјене по предметима, нити по семестрима и 

остаје у дилеми како је могуће да је кандидат др Витомир Слијепчевић оцјењиван у 

љетњем семестру академске 2019/2020 за који није доставио Уговор о дјелу на 

основу чега се стиче дојам да није ни био ангажован у овоме семестру. 
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Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је кандидат 

др Витомир Слијепчевић у Конкурсној документацији доставио Обавјест о резултату 

анкете Евалуација наставног процеса од стране студената Високе медицинске 

школе здравства Добој за период (2015 – 2018) и Обавјест о резултатима анкете 

Евалуација наставног процеса од стране студената Високе медицинске школе 

здравства Добој за академску 2018/2019. годину које су му издате на властити захтјев, 

а како се ради о документима који су без меморандума институције, броја протокола, 

датума и печата, а са потписом Комисија овај материјал није узимала у разматрање. 

Менторства и чланство у комисијама 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да кандидат др 
Витомир Слијепчевић након посљедњег избора у звање – избора у звање ванредног 
професора  дана 01.04.2019. године (Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина; 
Факултет за економију и менаџмент, ванредни професор УНО Пословне финансије 

(2019 – 2025), Одлука број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. године која ступа на снагу 

дана 01.04.2019. године) нема менторства нити чланства у комисијама. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, 

период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). Остале стручне 

дјелатности 

 - 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ Бранислав Јањетовић, економски техничар 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бранислав (Милош) Јањетовић 

Датум и мјесто рођења 

28.05.1975. Сарајево, општина Центар, СФРЈ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

 - 

Звања/радна мјеста 

 - 

Научна област 

 - 

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 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је кандидат 

Бранислав Јањетовић у конкурсној документацији доставио само диплому о завршеној 

средњој економској школи. Стога овај кандидат није позван на интервју. 

Назив студијског програма, излазног модула 

- 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

- 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 - 

Назив студијског програма, излазног модула 

 - 
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Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 - 
 

Наслов магистарског/мастер рада 

 - 

 

Ужа научна/умјетничка област 

 - 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

 - 

 

Наслов докторске дисертације 

 - 

 

Ужа научна област 

 - 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 - 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 - 
 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

- 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

  - 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима 

је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете, менторство) 

 - 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, 

период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). Остале стручне 

дјелатности 

 - 
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6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

На интервју су уредно позвани сљедећи канидати: др Зорица Голић, др Шади Фадда и др 

Витомир Слијепчевић. У складу са чланом 4а., став (3) Правилника о поступку и 

условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву дана 13.11.2020. 

године у 12,00 часова на Eкономском факултету у  Палама Универзитета у Источном 

Сарајеву на интервјуу су приступила два кандидата др Зорица Голић и др Витомир 

Слијепчевић који су се пријавили на конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске“ 

од 30.09.2020. године, за избор у академско звање ванредног професора или доцента, 

ужа научна област Пословне финансије. Интервју је одржан у присуству два члана 

комисије: проф. др Радомира Божића и проф. др Нермине Побрић. Проф. др Драган 

Микеревић није био у могућности да присуствује интервјуу. Прије почетка интервјуа 

Комисија је констатовала да је извршила детаљан увид у комплентну конкурсну 

документацију/пријаве кандидата.  

 

Први кандидат са којим је обављен интервју је др Зорица Голић. Чланови Комисије су 

разговарали са кандидаткињом о њеним студијама и досадашњем професионалном 

ангажману. Кандидаткиња је навела да је 2014. године одбранила докторску дисертацију 

из уже научне области Пословне финансије на Економском факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву. Постдипломске – магистарске студије, смјер: банкарство завршила 

је, такође на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2010. године. 

Кандидаткиња је навела да је професионално везана за Економски факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву. У звање доцента на ужу научну област Пословне 

финансије бирана је 2015. године, од када изводи наставу на предметима Пословне 

финансије и Финансијско пословање на првом циклусу студија, те на предмету 

Корпоративне финансије на другом циклусу студија. Кандидаткиња је као основни 

мотив за пријаву на конкурс за избор наставника у звање ванредног професора или 

доцента за ужу научну област Пословне финансије навела чврсту опредјељеност за 

бављење науком у области пословних финансија, што потврђује објављена научна 

монографија, али и бројни објављени радови из те области. Током интервјуа 

кандидаткиња, доц. др Зорица Голић је показала завидно познавање, праћење, 

разумијевање и прихватање савремених трендова у пословним финансијама, али и 

препознавање практичне сврхе проучавања наставних предмета које предаје. 

 

Други кандидат са којим је обављен интервју је др Витомир Слијепчевић. Чланови 

Комисије су разговарали са кандидатом о његовим студијама и досадашњем 

професионалном ангажману. На основу одговора кандидата др Витомира Слијепчевића 

Комисија је стекла утисак да је његов досадашњи научно-истраживачки и наставни рад 

највећим дијелом фокусиран на уже научне области Предузетничка економија, 

Менаџмент и Банкарство. 

 

 

 
 

 

10 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.) 
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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 ОБРАЗОВАЊУ11 

Обзиром да је детаљним увидом у конкурсну документацију утврђено да кандидат 

Бранислав Јањетовић има завршену средњу економску школу Комисија цијени да у 

овоме случају није оправдано организовати предавање из предмета који припада ужој 

научној области за коју је кандидат конкурисао у складу са чланом 93. Закона о 

високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16).  Надаље, детаљним увидом у конкурсну 

документацију Комисија је утврдила да су преостала три кандидата која су се 

пријавила на конкурс за избор у научно-наставно звање др Зорица Голић, др Шади 

Фадда и др Витомир Слијепчевић раније изводила наставу на високошколским 

установама, те у складу са чланом 93. Закона о високом образовању Републике Српске 

(Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), 

није било потребно организовати предавање из предмета који припада ужој научној 

области за коју су кандидати конкурисали.  

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, доц.  др Зорица Голић 

Минимални услови за избор у 
звање12 Навести списак минимално 

прописаних услова 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

1) Проведен најмање један 

изборни период у звању доцента 

сходно чл. 77, ст. (1), тач. д), 

алинеја (1) Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку и 

условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву.  

 

 

Испуњава 

Кандидаткиња је изабрана у звање 

доцента на ужу научну област 

Пословне финансије на Економском 

факултету Пале Универзитета у 

Источном Сарајеву Oдлуком Сената 

Универзитет у Источном Сарајеву, 

број: 01-С-779-VI/15, од 24.12.2015. 

године. 

2) Најмање пет научних радова 

из области за коју се бира 

објављених у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијом, након стицања 

звања доцента сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (2) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

 

 

 

 

Испуњава 

Након стицања звања доцента, 

кандидаткиња је објавила једанаест 

(11) научних радова из области за коју 

се бира; од којих је један рад 

саопштење са међународног научног 

скупа штампано у изводу – књизи 

апстраката. Наведени научни радови 

објављени су као поглавља у научним 

књигама, те у научним часописима и 

зборницима са рецензијом (листа 

радова наведена је у овоме 

Извјештају).  
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Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

3) Има објављену књигу (научну 

књигу, монографију или или 

универзитетски уџбеник) након 

избора у доцента сходно чл. 77, 

ст. (1), тач. д), алинеја (3) Закона 

о високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

 

 

Испуњава 

Након избора у звање доцента, 

кандидаткиња је самостално објавила 

једну научну књигу/монографију 

(Примјерак научне књиге/монографије 

заједно са рецензијама кандидаткиња 

је доставила у конкурсној 

документацији и подаци о објављеној 

научној књизи/монографији наведени 

су у овоме Извјештају).  

 

 

 
 

 

 

 

11 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи предавање из 
наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
12 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 



35 

 

 

 

4) Да је био члан комисије за 

одбрану магистарског или 

докторског рада, или има 

менторство кандидата за степен 

другог циклуса сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (4) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

 

Испуњава 

Кандидаткиња је била члан једне 

комисије за оцјену и одбрану 

магистарског рада и има једно 

успјешно реализовано менторство 

кандидата за степен другог циклуса. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Поред оних који су наведени и описани у овоме Извјештају додајемо и сљедеће: 

 

Научни рад кандидаткиње др Зорице Голић под насловом „Advantages of crowdfunding as 

an alternative source of financing of small and medium sized enterprises” који је претходно 

објављен у Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo 2014. године препознат 

је по квалитету од стране међународне академске заједнице (према Google Schoolar-у на 

дан 13.11.2020. године цитиран je 58 пута у свјетској научној литератури), а тако и од 

стране KIMBA – Kasetsart International Master of Business Administration, Bankok, 

Thailand, и кориштен као материјал за едукацију у оквиру Akademskog seminara 

„Crowdfunding: A Boundaryless Gateway to Global Fund for Thai SMEs” одржаног 03. 

фебруара 2016. године у организацији Kasetsart International MBA, Bankok, Thailand,  те 

уз претходну писмену сагласност ауторке репринтован у едукационим материјалима – 

публикацији издатој за потребе наведеног семинара (стр. 8-24) (Потврда и публикација 

достављени у конкурсној документацији).  
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Други кандидат, др Шади Фадда 

Минимални услови за избор у 
звање Навести списак минимално 

прописаних услова 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

1) Проведен најмање један 

изборни период у звању доцента 

сходно чл. 77, ст. (1), тач. д), 

алинеја (1) Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву.  

 

 

 

 

Не испуњава 

Кандидат је изабран у звање вишег 

асистента за научну област Економија 

(2010-2015), на Факултету 

менаџмента и јавне управе 

Интернационалног универзитета у 

Сарајеву, Сенат Интернационалног 

универзитета у Сарајеву, Одлука 

број: IUS-REC01-606/2010, од 

29.11.2010. године. Докторирао је на 

Факултету менаџмента и јавне управе 

(FBA) Интернационалног 

универзитета у Сарајеву 16.02.2018. 

године и нема проведен најмање један 

изборни период у звању доцента. 

2) Најмање пет научних радова 

из области за коју се бира 

објављених у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијом, након стицања 

звања доцента сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (2) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

 

 

 

Не испуњава 

Након избора у звање вишег асистента 

за научну област Економија (2010-

2015), на Факултету менаџмента и 

јавне управе Интернационалног 

универзитета у Сарајеву, кандидат је у 

библиографији навео да је објавио 

десет (10) радова, међутим, у 

конкурсној документацији је доставио 

свега три (3) рада (приказ ова три  рада 

дат је у овоме Извјештају). 

3) Има објављену књигу (научну 

књигу, монографију или или 

универзитетски уџбеник) након 

избора у доцента сходно чл. 77, 

ст. (1), тач. д), алинеја (3) Закона 

 

Не испуњава 

Кандидат нема објављену књигу 

(научну књигу, монографију или 

универзитетски уџбеник). 
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о високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

4) Да је био члан комисије за 

одбрану магистарског или 

докторског рада, или има 

менторство кандидата за степен 

другог циклуса сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (4) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

 

Не испуњава 

Кандидат нема чланство у Комисији за 

одбрану магистарског или докторског 

рада, нити има менторство кандидата 

за степен другог циклуса. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 ////////////////////////////////////////// 
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Трећи кандидат, проф. др Витомир Слијепчевић 

Минимални услови за избор у 
звање12 Навести списак минимално 

прописаних услова 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

1) Проведен најмање један 

изборни период у звању доцента 

сходно чл. 77, ст. (1), тач. д), 

алинеја (1) Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку и 

условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

 

 

Испуњава 

Кандидат је изабран у звање доцента 

на ужу научну област Пословне 

финансије на Факултету за економију 

и менаџмент Слобомир П 

Универзитета, Слобомир, Бијељина; 

Одлука број 70-1/14-SMDS, од 

31.03.2014. године.  

 

 2) Најмање пет научних радова 

из области за коју се бира 

објављених у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијом, након стицања 

звања доцента сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (2) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Не испуњава 

Обзиром да је кандидат изабран у 

звање ванредног професора на ужу 

научну област Пословне финансије на 

Факултету за економију и менаџмент 

Слобомир П Универзитета, Слобомир, 

Бијељина; Одлука број 166/18-СПУ, 

од 31.10.2018. године која ступа на 

снагу дана 01.04.2019. године, а да се 

према члану 82. Закона о високом 

образовању РС (Службени гласник РС, 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 

90/16) приликом избора у исто или 

више звање узимају  у обзир само 

објављени радови, књиге и резултати 

властитих истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно јавно 

представљени облици умјетничког 

стваралаштва у времену од посљедњег 

избора, на основу достављене 

конкурсне документације Комисија 

констатује да је кандидат у времену од 

посљедњег избора у звање 

(01.04.2019.) објавио три (3) научна 

рада (подаци о радовима наведени су у 

овоме Извјештају) за које Комисија 

налази да нису из уже научне области 

за коју се кандидат бира, наиме радови 

објављени послије посљедњег избора у 

звање (приказани у дијелу 3. овога 

Извјештаја) под редним бројем 1 и 2 

припадају области банкарство, односно 

УНО Монетарна економија, док рад 

под редним бројем 3. припада 

медицинским наукама, а тангира и 

област Менаџмента у здравству. 
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3) Има објављену књигу (научну 

књигу, монографију или или 

универзитетски уџбеник) након 

избора у доцента сходно чл. 77, 

ст. (1), тач. д), алинеја (3) Закона 

о високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр.73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 

90/16) и чл. 38 Правилника о 

поступку и условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву. Приликом избора у 

исто или више звање узимају се 

у обзир само објављени радови, 

књиге и резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно 

јавно представљени облици 

умјетничког стваралаштва у 

времену од посљедњег избора 

сходно чл. 82 Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не испуњава 

Обзиром да је кандидат изабран у 

звање ванредног професора на ужу 

научну област Пословне финансије на 

Факултету за економију и менаџмент 

Слобомир П Универзитета, Слобомир, 

Бијељина; Одлука број 166/18-СПУ, од 

31.10.2018. године која ступа на снагу 

дана 01.04.2019. године, а да се према 

члану 82. Закона о високом образовању 

РС (Службени гласник РС, бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16) 

приликом избора у исто или више 

звање узимају  у обзир само објављени 

радови, књиге и резултати властитих 

истраживања у примјени, пројекти, те 

менторства, односно јавно 

представљени облици умјетничког 

стваралаштва у времену од посљедњег 

избора, на основу достављене 

конкурсне документације Комисија 

констатује да кандидат у времену од 

посљедњег избора  у звање 

(01.04.2019.) нема објављену књигу 

(научну књигу, монографију или или 

универзитетски уџбеник). 

4) Да је био члан комисије за 

одбрану магистарског или 

докторског рада, или има 

менторство кандидата за степен 

другог циклуса сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (4) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. Приликом 

избора у исто или више звање 

узимају се у обзир само 

објављени радови, књиге и 

резултати властитих 

истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, 

односно јавно представљени 

облици умјетничког 

стваралаштва у времену од 

посљедњег избора сходно чл. 82 

Закона о високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не испуњава 

Обзиром да је кандидат изабран у 

звање ванредног професора на ужу 

научну област Пословне финансије на 

Факултету за економију и менаџмент 

Слобомир П Универзитета, Слобомир, 

Бијељина; Одлука број 166/18-СПУ, од 

31.10.2018. године која ступа на снагу 

дана 01.04.2019. године, а да се према 

члану 82. Закона о високом образовању 

РС (Службени гласник РС, бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16) 

приликом избора у исто или више 

звање узимају  у обзир само објављени 

радови, књиге и резултати властитих 

истраживања у примјени, пројекти, те 

менторства, односно јавно 

представљени облици умјетничког 

стваралаштва у времену од посљедњег 

избора, на основу достављене 

конкурсне документације Комисија 

констатује да кандидат у времену од 

посљедњег избора у звање 

(01.04.2019.) није био члан Комисије за 

одбрану магистарског или докторског 

рада, нити има менторство кандидата 

за степен другог циклуса. 
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73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16).  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

///////////////////////////////////////// 

Четврти кандидат, Бранислав Јањетовић, економски техничар 

Минимални услови за избор у 
звање12 Навести списак минимално 

прописаних услова 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

1) Проведен најмање један 

изборни период у звању доцента 

сходно чл. 77, ст. (1), тач. д), 

алинеја (1) Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву.  

Не испуњава 
/ 

2) Најмање пет научних радова 

из области за коју се бира 

објављених у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијом, након стицања 

звања доцента сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (2) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву.  

 

Не испуњава 

 

 

/ 

3) Има објављену књигу (научну 

књигу, монографију или или 

универзитетски уџбеник) након 

избора у доцента сходно чл. 77, 

ст. (1), тач. д), алинеја (3) Закона 

о високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр.73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 

90/16) и чл. 38 Правилника о 

поступку и условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву.  

 

Не испуњава 

 

 

/ 

4) Да је био члан комисије за 

одбрану магистарског или 

докторског рада, или има 

 

Не испуњава 

 

 

/ 
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менторство кандидата за степен 

другог циклуса сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. д), алинеја (4) Закона о 

високом образовању РС 

(Службени гласник РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) и чл. 38 

Правилника о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у 

Источном Сарајеву.  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

////////////////////////////////////// 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са образложењем 

приједлога комисије. Уколико један или више кандидата задовољавају услове за избор 

у звање према конкурсу, комисија мора дати образложење о разлозима доношења своје 
одлуке, конкретно и јасно. 

Комисија констатује да су се на конкурс за избор наставника у звање ванредног 

професора или доцента за ужу научну област Пословне финансије, пријавила четири  (4) 

кандидата, од којих је четврти кандидат Бранислав Јањетовић са завршеном средњом 

економском школом.  

 

Након што је извршила детаљан увид у конкурсну документацију, затим анализу и 

оцјену укупне научне, стручне и наставне активности кандидата, др Зорице Голић, др 

Шадија Фадде, др Витомира Слијепчевића и Бранислава Јањетовића, а у складу са 

члановима 77. и 82. Закона о високом образовању (Службени Гласник РС, бр. 73/2010, 

104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 31/2018, 26/2019), члановима 148. и 149. 

Статута Универзитета у Источном Сарајеву и члановима 5., 6. и 38. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву, 

којима су прописани услови за избор у научно-наставна звања наставника, те 

Правилником о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима 

(Службени Гласник РС, бр. 22/2009 и 27/2010), Мишљењем Министарства просвјете и 

културе Републике Српске број: 07.023/612-226/12 од 18.10.2012. године, те Мишљењем 

Министарства за научнотехнолошки развој високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске број 19/040/612-144/20 од 22.09.2020. године Комисија налази да, од 

свих пријављених кандидата, једино кандидаткиња др Зорица Голић испуњава законске 

услове за избор у звање ванредног професора, те даје предност кандидаткињи Голић. 

  

На овакво опредјељење Комисије одлучујуће су утицале сљедеће чињенице. 

  

1. Комисија налази да кандидат др Шади Фадда не испуњава законске услове за 

избор у звање ванредног професора. Кандидат Фадда је је изабран у звање вишег 

асистента за научну област Економија (2010-2015), на Факултету менаџмента и 

јавне управе Интернационалног универзитета у Сарајеву, Сенат 

Интернационалног универзитета у Сарајеву, Одлука број: IUS-REC01-606/2010, 

од 29.11.2010. године. Докторирао је на Факултету менаџмента и јавне управе 

(FBA) Интернационалног универзитета у Сарајеву 16.02.2018. године и нема 

проведен најмање један изборни период у звању доцента. Кандидат Фадда у 
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библиографији наводи да има десет (10) објављених радова након избора у звање 

вишег асистента, док у конкурсној документацији доставља примјерке три (3) 

рада, нема објављену књигу (научну књигу, монографију или или универзитетски 

уџбеник), те нема чланство у Комисији за одбрану магистарског или докторског 

рада, нити има менторство кандидата за степен другог циклуса. Кандидат др 

Шади Фадда није приступио интервјуу иако је уредно и благовремено обавјештен 

и примио је позив за интервју у коме се наводи датум, вријеме и мјесто одржавања 

интервјуа. 

 

2. Комисија налази да кандидат др Витомир Слијепчевић не испуњава законске 

услове за избор у звање ванредног професора. Кандидат Слијепчевић очигледно 

није оријентисан на област пословних финансија, не само предметом своје 

докторске дисертације већ укупним стручним и научним ангажманом. Наиме, 

тема докторске дисертације кандидата Слијепчевића спада у ужу научну област 

предузетничка економија. Иако Комисија није имала увид у дисертацију, своје 

констатације је потврдила и на основу података о кандидату објављених у 

публикацији Универзитета у Бањој Луци: Доктори наука: докторирали 2011. 

године на Универзитету у Бањој Луци. (2012). Бања Лука, БА: Универзитет у 

Бањој Луци, стр. 50-54 (Доступно на: 

https://www.unibl.org/uni/sajt/doc/File/pdf/Doktori2011-za%20stampu.pdf 

приступљено: 12. новембра 2020), и на основу Пријаве на конкурс у којој 

кандидат Слијепчевић наводи да је „ ... при крају израда и издавање уџбеника 

Менаџмент”. Надаље, Комисија налази да кандидат Слијепчевић не испуњава ни 

други  законски услов за избор у звање ванредног професора, који се тиче 

објављених радова након посљедњег избора у звање. Обзиром да је кандидат 

Слијепчевић изабран у звање ванредног професора на ужу научну област 

Пословне финансије на Факултету за економију и менаџмент Слобомир П 

Универзитета, Слобомир, Бијељина; Одлука број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. 

године која ступа на снагу дана 01.04.2019. године, а да се према члану 82. Закона 

о високом образовању РС (Службени гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) приликом избора у исто или више звање узимају у обзир само 

објављени радови, књиге и резултати властитих истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно јавно представљени облици умјетничког 

стваралаштва у времену од посљедњег избора, на основу достављене конкурсне 

документације Комисија констатује да је кандидат у времену од посљедњег 

избора у звање (01.04.2019.) објавио свега три (3) научна рада (подаци о радовима 

наведени су у овоме Извјештају), што није довољан број. Увидом у библиографију 

кандидата и пажљивом анализом ова три рада објављена од посљедњег избора у 

звање Комисија увиђа да ниједан од наведених радова не спада у ужу научну 

област пословне финансије.  

Поред тога, Комисија налази да кандидат Слијепчевић не испуњава ни трећи 

законски услов за избор у звање ванредног професора, који се тиче објављене 

књиге (научне књиге, монографије или или универзитетског уџбеника) након 

посљедњег избора у звање. Обзиром да је кандидат Слијепчевић изабран у звање 

ванредног професора на ужу научну област Пословне финансије на Факултету за 

економију и менаџмент Слобомир П Универзитета, Слобомир, Бијељина; Одлука 

број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. године која ступа на снагу дана 01.04.2019. 

године, а да се према члану 82. Закона о високом образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16) приликом избора у исто 

или више звање узимају  у обзир само објављени радови, књиге и резултати 

властитих истраживања у примјени, пројекти, те менторства, односно јавно 

представљени облици умјетничког стваралаштва у времену од посљедњег избора, 

https://www.unibl.org/uni/sajt/doc/File/pdf/Doktori2011-za%20stampu.pdf
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на основу достављене конкурсне документације Комисија констатује да кандидат 

у времену од посљедњег избора  у звање (01.04.2019.) нема објављену књигу 

(научну књигу, монографију или или универзитетски уџбеник).  

Коначно, Комисија налази да кандидат Слијепчевић не испуњава ни четврти 

законски услов за избор у звање ванредног професора, који се тиче чланства у 

комисији за одбрану магистарског или докторског рада, или  реализованог 

менторства кандидата за степен другог циклуса. Обзиром да је кандидат 

Слијепчевић изабран у звање ванредног професора на ужу научну област 

Пословне финансије на Факултету за економију и менаџмент Слобомир П 

Универзитета, Слобомир, Бијељина; Одлука број 166/18-СПУ, од 31.10.2018. 

године која ступа на снагу дана 01.04.2019. године, а да се према члану 82. Закона 

о високом образовању РС (Службени гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16) приликом избора у исто или више звање узимају  у обзир само 

објављени радови, књиге и резултати властитих истраживања у примјени, 

пројекти, те менторства, односно јавно представљени облици умјетничког 

стваралаштва у времену од посљедњег избора, на основу достављене конкурсне 

документације Комисија констатује да кандидат у времену од посљедњег избора у 

звање (01.04.2019.) није био члан Комисије за одбрану магистарског или 

докторског рада, нити има менторство кандидата за степен другог циклуса. 

 

3. Комисија налази да кандидат Бранислав Јањетовић, економски техничар не 

испуњава нити један од минимална четири законска услова за избор у звање 

ванредног професора. 

 

Са друге стране, кандидаткиња др Зорица Голић како докторском дисертацијом, те 

научним чланцима и укупном стручном и научном активношћу орјентисана је на ужу 

научну област Пословне финансије. Има проведен један изборни период у звању доцента 

на ужој научној области Пословне финансије. Након стицања звања доцента, 

кандидаткиња Голић је објавила једанаест (11) научних радова из области за коју се бира, 

од којих је један рад саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу – 

књизи апстраката. Наведени научни радови објављени су као поглавља у научним 

књигама, те у научним часописима и зборницима са рецензијом (листа радова наведена је 

у овоме Извјештају) и припадају ужој научној области Пословне финансије. Након 

избора у звање доцента, кандидаткиња Голић је самостално објавила једну научну 

књигу/монографију (Примјерак научне књиге/монографије заједно са рецензијама 

кандидаткиња је доставила у конкурсној документацији и подаци о објављеној научној 

књизи/монографији наведени су у овоме Извјештају). Затим, након избора у звање 

доцента, кандидаткиња Голић је била члан једне Комисије за оцјену и одбрану 

магистарског рада и има једно успјешно реализовано менторство кандидата за степен 

другог циклуса. 

 

Стога, имајући у виду приложени конкурсни материјал, изјаве кандидаткиње Голић 

током интервјуа, број и квалитет објављених и презентованих научних радова, наставно 

искуство, као и укупну научно-истраживачку, образовну и стручну дјелатност 

кандидаткиње, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу 

Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву да кандидаткиња др Зорица Голић, доцент 

Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву, буде изабрана у 

звање ванредног професора Економског факултета Пале Универзитета у Источном 

Сарајеву, за ужу научну област Пословне финансије. 
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Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 
 

 

1. ______________________________________, предсједник 

 др Радомир Божић, редовни професор,  

Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

 

 

2. ____________________________________________, члан 

  др Драган Микеревић, редовни професор, 

Економски факултет у Бањој Луци, Универзитет у Бањој Луци 

 

3. ____________________________________________, члан 

   др Нермина Побрић, ванредни професор, 

Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

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. 

Није било издвојеног закључног мишљења. 

 

Ч Л А Н     К О М И С И Ј Е: 
 

 
 

 
 

Мјесто: Пале, Бања Лука 

Датум: 13. новембра 2020. године 
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