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НАСТАВНО–НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет: Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

звање редовни професор, ужа научна област Теоријска економија.  

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета пословне економије, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 3-02121 од 17.02.2021. године, именовани смо за 

чланове Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по 

конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 30.12.2020. године, за 

избор у звање редовног или ванредног  професора, за ужу научну област 

Теоријска економија. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије
1
 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив 

научне области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је 

изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је 

члан комисије запослен: 

1.  Др Љубиша  Владушић,  редовни професор, предсједник 

Научна област, Друштвене науке 

Научно поље, Економија и пословање 

Ужа научна област, Економска политика  

Датум избора у звање: 08.06.2020. године,  редовни професор 

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале. 

2. Др Снежана Радукић, редовни професор, члан  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље:  Економија и пословање 

Ужа научна област: Катедра за Општу економску теорију УНО  

Микроекономија 

Датум избора у звање: 21.10.2019. године, редовни професор 

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу.  

 

3. Др Горан Поповић,  редовни професор, члан  

Научна област  Друштвене науке 

Научно поље Економија и пословање 

Ужа научна област Међународна и Теоријска економија 

Датум избора у звање:18.05.2016. године, редовни професор  

Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет у Бањој Луци. 

 

 

 

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

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

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

другој високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од 

звања у које се кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 
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На претходно наведени конкурс пријавио се  један  (1)  кандидат: 

1. Др Зоран Мастило, ванредни професор, 

Пријава пријављеног  кандидата  била је  потпуна  и благовремена, па је  као таква 

узете у разматрање. 

 

      На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
2
 77, 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 

149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5, 6, 37, 38. и 39
3
. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима 

за изборе у звања, Наставно-научном вијећу Факултета пословне економије 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 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву на приједлог Факултета пословне 

економије Бијељина, донио је одлуку о расписивању конкурса, одлука број: 01-

С-407-XI/20 од 25.12.2020. године. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске 30.12.2020. године. 

Број кандидата који се бира 

Један (1)  

Звање и назив уже научне  области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета 

Редовни професор/Ванредни професор, Теоријска економија 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

 

 

 

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

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

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Зоран (Живорад) Мастило 

Датум и мјесто рођења 

07.01.1964. године, Јабука - Фоча, Република Српска 

Установе у којима је кандидат био запослен 

 Министарство трговине и туризма РС (1993-1995., инспектор) 

 Јахорина осигурање (1995-1996, директор) 

 Финансијска полиција, Пореска управа РС (1996-2005,инспектор 

координатор)  

 Факултет пословне економије Бијељина (2004. до данас, виши асистент, 

доцент, ванредни професор) 

 Фонд ПИО Републике Српске (2007-2012),  генерални директор, 

савјетник) 

 Оикос институт - Истраживачки центар Бијељина 2013. до данас, 

директор) 

 Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу у Влади 

Републике Српске (2018-2020, савјетник министра). 

Звања/радна мјеста: 

 Инспектор, руководилац инспекције, директор филијале, генерални директор, 

наставник на универзитету, савјетник министра, директор Института.  

 

Научна област 

Економске науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

 Рецензент је часописа Cogent Economics and Finance, Cogent Business & 

Management који су објављени на Web of Science, Scopusu, што се може 

провјерити на профилу publons путем линка 

https://publons.com/dashboard/records/review/ 

 

Уз ово рецензент је и сљедећих часописа: 

 

 Acta Economica часописа, издавач: Економски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE 

 ЕCONOMICS часописа за Иновацијска и економска истраживања, 

издавач: Оикос институт - Истраживачки центар Бијељина (часопис 

категоризован од стране Министарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво РС. 

www.economicsrs.com 

            https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml 

 Business and Management Studie Redfame Publishing, Beavertona, USA. 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam 

 International Letters of Social and Humanistic Sciences,   Scripress, 

Switzerland. 

https://www.scipress.com/ILSHS 

 

https://publons.com/dashboard/records/review/
http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE
http://www.economicsrs.com/
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml
http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
https://www.scipress.com/ILSHS
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  Јоurnal of Management and Sustainability Canadian Center of Science and 

Education. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jms/editor 

 Нови Економист, часопис за економску теорију и праксу, издавач 

Факултет пословне економије Бијељина. 

http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist19-.pdf 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет у Сарајеву, уписао 1983. године, завршио 1987. године. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Пословна економија, смјер Маркетинг, подсмјер Међународна размјена. 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, уписао 1998. године, завршио односно одбранио 

магистарску тезу 23.12.2003. године. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Мр економских наука  

Наслов магистарског 

Правци реформе система здравственог осигурања у РС 

Ужа научна  област 

Теоријска економија  

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Економски факултет у Бањој Луци, пријава из 2003. одбранио докторску 

дисертацију  29.12.2006. године. 

Наслов докторске дисертације  

Правци реформе пензијског и здравственог осигурања у функцији економско- 

социјалног развоја РС и БиХ 

Ужа научна област 

Теоријска и економија  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

1. Виши асистент, Факултет спољне трговине Бијељина, децембар, 2005. 

године, Теоријска и Фискална економија; 

2. Доцент, Факултет спољне  трговине Бијељина, април, 2007. године, 

Теоријска економија – Принципи економије,  

3. Реизабор у доцента новембра 2012. године,   за ужу научну област 

Теоријска економија. 

4. Ванредни професор, Факултет пословне економије Бијељина,  јун, 2015. 

године,  ужа научну област Теоријска економија. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jms/editor
http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist19-.pdf
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Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Радови објављени прије избора у звање ванредног професора 

1. Доц. др Зоран Мастило/ Утицај глобалне кризе на раст и запошљавање, 

ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, Београд -  Привредни преображај Србије, 

могућности и ограничења, тематски број, година XVII, децембар 2012, број 

4, стр. 703. 

2. Доц. др Зоран Мастило, Пензијско осигурање -„баук данашњице” 

могућности и ограничења за преображај, Financing, UDK349.3:368.914 

10.7251/FIN1204036M   Бања Лука, 4/12 стр. 36. Рад је цитиран два пута (2) 

https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr 

http://doisrpska.nub.rs/index.php/financing/article/viewFile/866/813 

 

3. Доц. др Зоран Мастило/ Direction and guidelines for resolving the Crisis (in 

Bosnia and Herzegovina and its Entities), Singidunum Journal 2013, 10(1): 18-

27, ISSN:22178090, UDK: 330.341.4(497.6)“2006/2010“; 

005.332:338.124.2(100); 330.101.54, DOI:10.5937/sjas1301018M, стр. 18-27. 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjas.2013.10.issue-

1/sjas1301018m/sjas1301018m.pdf 

 

4. Доц. др Зоран Мастило/  Analysis of Macroeconomic Aggregates in the 

Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, and its Role in Sustainable 

Development, АНАЛИ Eкономског факултета у Суботици, број часописа: 

Вол. 49, ISSN 0350-2120, УДК 330, број рада: УДК: 502.131.1:338.1(497.6); 

330.101.541; 336.27(467.6) “2005/2014“ стр.133-148. 

https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr#d=gs_md_cita

-

d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dsr%26user%3Df17

sOIsAAAAJ%26citation_for_view%3Df17sOIsAAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%2

6tzom%3D-120 

5. Доц. др Зоран Мастило и Ања Рајак/ Тражња и њена еластичност, Нови 

ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне 

економије у Бијељини 13, јануар - јун 2013. године, УДК 

336.763.264.005.915).339.72. стр.70.  

 

6. Проф. др  Синиша Остојић и доц. др Зоран Мастило/  Effects of Unofficial 

Euroisation in Serbia With Regards to the Inflation and Real GDP, Research in 

Applied Economics, Research in Applied Economics (RAE), Vol 5, Issue 4, 

December 2013. Pages 48-79. DOI: http://dx.doi.org/10.5296/rae.v5i4.4260, 

ISSN 1948-5433. Рад је цитиран пет пута (5) 

https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8969&rep=rep1

&type=pdf 

 

7. Доц. др Зоран Мастило и Ања Рајак,  Регионални развој  Републике Српске и 

Босне и Херцеговине, ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, XVIII (2013), бр. 2-3: 

Београд – Регионални развој Србије пре, за време и после кризе. ISSN 0354-

9135 UDK-33  COBISS.SR-ID  116154887, стр. 371-380. 

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-91351303371M 

https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr
http://doisrpska.nub.rs/index.php/financing/article/viewFile/866/813
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjas.2013.10.issue-1/sjas1301018m/sjas1301018m.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjas.2013.10.issue-1/sjas1301018m/sjas1301018m.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dsr%26user%3Df17sOIsAAAAJ%26citation_for_view%3Df17sOIsAAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%26tzom%3D-120
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dsr%26user%3Df17sOIsAAAAJ%26citation_for_view%3Df17sOIsAAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%26tzom%3D-120
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dsr%26user%3Df17sOIsAAAAJ%26citation_for_view%3Df17sOIsAAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%26tzom%3D-120
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dsr%26user%3Df17sOIsAAAAJ%26citation_for_view%3Df17sOIsAAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%26tzom%3D-120
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dsr%26user%3Df17sOIsAAAAJ%26citation_for_view%3Df17sOIsAAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%26tzom%3D-120
http://dx.doi.org/10.5296/rae.v5i4.4260
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8969&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8969&rep=rep1&type=pdf
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-91351303371M
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8. Доц. др Зоран Мастило и Ања Рајак,  Цијена коју Босна и Херцеговина 

плаћа због корупције у систему запошљавања, ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, 

XIX (2014), број 2-3: Београд - Запошљавање и привредни развој Србије. 

ISSN 0354-9135, UDK-33, COBISS.SR-ID 116154887, стр. 385-394.  

 

9. Доц. др Зоран Мастило и Сузана Симић/ Улога економске политике у 

подстицају раста и развоја Републике Српске и Босне и Херцеговине, Нови 

ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне 

економије у Бијељини 13, јануар - јун 2013. године  УДК 338.124.4(497.6 

PC), DOI 10.7251/NOE1614041M, стр. 41-48.  

 

10. Доц. др Зоран Мастило и  Сузана Симић/ Ефекти глобалних и регионалних 

интеграција на тржиште рада у Босни и Херцеговини, АНАЛИ 

Eкономског факултета у Суботици, Број часописа 32/2014: Вол. 50, ISSN 

0350-2120, УДК 330, број рада: УДК:331.5:005.44(497.6)  стр. 163-175. 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2120/2014/0350-

21201432163M.pdf 

Објављене књиге – уџбеници  

1. Доц. др Зоран  Мастило, проф. др Алекса Милојевић; Основни економије - 

друго измијењено и допуњено издање, Издавач: Факултет пословне 

економије Бијељина, новембар, 2014. године. 

Радови саопштени на стручним скуповима  

1. Доц. др Зоран Мастило, на позив Друштва економиста Београда, и 

Привредне коморе Београда, учествовао је на савјетовању на тему: 

Привредни преображај Србије - Могућности и ограничења, које је одржано 

06. и 07.  децембра 2012. године у Врднику, Србија. 

Тема рада: Пензијско осигурање -„баук данашњице“ могућности и 

ограничења за преображај. 

2. Доц. др Зоран Мастило, учествовао је на XVIII интернационалном научном 

скупу СМ 2013, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у 

стратегијском менаџменту. 

Тема скупа: Корпоративно управљање у функцији одрживог развоја. 

Мјесто одржавања: Суботица - Палић, 18. април, 2013. године 

Тема рада: Aнализа стања макроекономских агрегата у РС и БиХ у 

функцији одрживог развоја. 

Тheme: Situation analysis of macroeconomic aggregates in the RS and BiH, in 

terms of sustainable development. 

3. Доц. др Зоран Мастило учествовао је на међународном симпозијуму ISSA-е 

(Међународна асоцијација социјалног осигурања), основана 1927. године. 

То је била „Regional social security forum for Europe, Istanbul“, Turkey, 28-30 

May, 2013.  

4. Доц. др Зоран Мастило, учествовао на интернационалном научном скупу 

Еконбиз који је одржан у организацији Факултета пословне економије у 

Бијељини, 30.-31. маја, 2013. године, у Бијељини.  

Радови саопштени на овом скупу:  

 Индексирање пензија у економијама ЕЦА региона – анализа Србије 

и   Републике Српске, Синиша Остојић и Зоран Мастило;  

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2120/2014/0350-21201432163M.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2120/2014/0350-21201432163M.pdf
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 Тражња и њена еластичност, Зоран Мастило и Ања Рајак. 

5. Доц. др Зоран Мастило, на позив  Друштво економиста Београда, 

Привредне коморе Београда и Општине Пирот,  Тема скупа: Регионални 

развој Србије: пре, за време и после кризе.Скуп је одржан 20-22 јуна, 2013. 

године у Пироту.  

Тема рада: Регионални развој Републике Српске и Босне и Херцеговине.  

6. Доц. др Зоран Мастило, на позив  Друштво економиста Београда, и 

Привредне коморе Београда, учествовао је у раду  округлог стола који су  

наведени субјекти организовали на тему: 

Креативна Аустралија, добар пут у креативно друштво и економију: поуке 

за Србију.  

Округли сто одржан је 31. октобра 2013. године. 

7. Доц. др Зоран Мастило, на позив  Друштво економиста Београда, и 

Привредне коморе Београда био је присутан округлом столу на тему: 

„Јавни дуг Србије – ефекти и препоруке“ 

Округли сто одржан је  6. новембра, 2013. године. 

8. Доц. др Зоран Мастило учествовао је на  I интернационалном научном 

симпозијуму Улога и значај нове економије који је организовао  Оикос 

институт -Истраживачки центар Бијељина. 

Скуп је суфинасирло Министарство науке и технологије  Владе Републике 

Српске. Симпозијум је одржан 20. децембар 2013. године. 

Излагао је рад на пленарној секцији: Сукобљене школе економског 

мишљења. 

9. Доц. др Зоран Мастило учествовао је на научној конференцији Јахорински 

пословни дани 2014. Тема скупа: Предузетништво и иновативност у 

туризму.  Конференција је одржана 04–07.02. 2014. године.  

Организатори: Економски факултет Пале и Економски факултет у Зеници.  

Тема рада: Незапосленост и инфлација. 

10. Учествовао је на XIX интернационалном научном скупу СМ 2014. године о 

теми Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у 

стратегијском менаџменту. 

Мјесто одржавања: Суботица - Палић, 16. мај, 2014. године.  

Тема рада: Ефекти глобалних и регионалних интеграција на тржиште 

рада у БиХ.  

11. Учествовао на интернационалном научном скупу Еконбиз - економија и 

бизнис,  одржан у организацији Факултета пословне економије 03 и 04. 

јула, 2014. године, у Бијељини.  

Тема рада: Улога економске политике у подстицању раста и развоја 

Републикe  Српске и БиХ. 

12. Доц. др Зоран Мастило, на позив  Друштво економиста Београда, и 

Привредне коморе Београда и Општине Бољевац, учествовао је у 

савјетовању на тему Запошљавање и привредни развој Србије, одржаном 19-

22. јуна, 2014. године у Туристичко угоститељском комплексу Ртањ, 

Србија. 

Тема рада је: Цијена коју Босна и Херцеговина плаћа због корупције у 

систему запошљавања. 
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Чланство у комисијама и менторство (прије посљедњег избора) 

 

1. Биљана Гајић, магистарска теза на тему: „Економска оправданост 

увођења пореза на додату вриједност у пореску структуру Босне и 

Херцеговине“ – Факултет пословне економије у Бијељини, одлука бр: 

737-02/13 од 03.09.2013.године.  

Члан  комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 17.09.2013. године. 

2. Милан Тадић, магистарска теза на тему:  

“Економски ефекти директних пореза у Републици Српској“  

Факултет пословне економије у Бијељини, одлука бр: 437-02/14 од 

03.06.2014. године.  

Члан  комисије.  

Рад је успјешно одбрањен 18.09.2014. године. 

 

Књиге, радови, скупови и конференције,  послије посљедњег 

избора/реизбора
4
 

Објављене књиге, уџбеници или монографије (Релевантни за избор). 

 

1. Проф. др Зоран Мастило, Пензијско и здравствено осигурање - Правци 

реформе, Издавач: Оикос институт - Истраживачки центар Бијељина, 2020. 

Књига, треће измијењено и допуњено издање. 

Књига је до сада три (3) пута цитирана. 

 

Кратак приказ: У овом издању књиге аутор констатује да су у структури 

друштвеног система садржана два основна подсистема - економски и социјани. 

Социјални подсистем представља сферу друштвене потрошње и обухвата 

подручја одређених облика осигурања. Као посебни сегменти социјалне сфере, 

издвајају се одређени облици заштите у виду пензионо-инвалидског и 

здравственог осигурања, што представља предмет посебне наставно-научне 

дисциплине, која се изучава на унуверзитетском нивоу, као област шире 

душтвене бриге о социјаном статусу и здрављу грађана. Историјски посматрано, 

овакви облици социјалне заштите интензивно се развијају у функцији подизања 

животног и друштвеног стандарда грађана, што је својствено, нарочито, 

привредно развијеним државама са демократским друштвенополитичким 

уређењем. Ово издање по мишљењу рецензената, значајно је иновирано и 

унапријеђено у односу на предходно, више од 30% новог садржаја је у односу на 

предходно издање. Ово издање садржи нова поглавља (Ризици у пензијско- 

инвалидском осигурању, Примјена информационо-комуникационих технологија 

у друштвеним односима, Стратегијски циљеви развоја здравственог осигурања, 

Ризици у здравственом осигурању) затим прерађена су и значајно побољшана 

остала поглавља, са освјеженим подацима табелама и графиконима, односно 

актуелизирана су сва  дешавања у социјалним системима. Кључне теме којом се 

бави ово издање јесу анализа постојећих  стања у социјалним системима, 

првенствено у Републици Српској, затим питање реформи социјалних фондова. 

Реформисање пензијских и здравствених система, представља масовну појаву у 

већини земаља. У том контексту, привредно развијене земље, као и земље у 

развоју, настоје да изграде ефикасан систем пензијско-инвалидског и 

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

уџбеника) релевантних за избор кандидата у академско звање. 
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здравственог осигурања. Рационално рјешење овог проблема могуће је 

спровођењем започетих реформи ових система. У том процесу дошло се до 

сазнања да успјешност реформи, често, зависи од начина на који се промјене 

примјењују у пракси, као и од отворености за расправу, те доступности и 

кориштењу резултата истраживања, као и на томе заснованих извјештаја о 

евалуацији спровођења конципираних рјешења. Важно је истаћи да је ова књига 

основна  литература на наставном предмету за студенте четврте године 

Факултета пословне економије, смјер Финсије, осигурање, и банкарство, што 

потврђује матични факултет потврдом која је Комисији достављена на увид. 

 

2. Проф. др Зоран Мастило, проф. др Алекса Милојевић, Књига, Основи 

економије, Треће измијењено и допуњено издање, издавач: Факултет 

пословне економије Бијељина, децембар, 2019. године. 

 

Кратак приказ: Књига Основи економије је треће, ново, допуњено и 

измијењено издање настало на основу искуства претходна два издања. Указала 

се потреба да се изврше извјесне коректуре текста и допуне садржаја књиге 

актуелним темама, које, поред осталог, намећу актуелни процеси у свјетској 

економији и економској науци. У Предговору овог издања јасно је наведено да је 

др Алекса  Милојевић  самостално обрадио сљедећа поглавља:  

 Укупна и гранична корисност,  

 Крива индиференције,  

 Дoмаћи производ и доходак,  

 Новац, банкарски систем и робно-новчано уравнотежење, или укупно 118 

страница писаног текста. 

Заједно са др Зораном Мастилом,  написао је  Трошкове пословања предузећа, 

које је у новом издању иновирао др. Зоран Мастило, са новим графицима 

(стр.129-130). 

Све остале текстове из овог издања, самостално је  написао  др Зоран Мастило, а 

то су:  

 Увод у економију са поглављима 1 и 2, затим  

 Први дио књиге: поглавља 2, 3, 4, 5 (стр. 95-98 и 114-126), 7, 8, 9, 10, 11 и 

12.  

 Други дио књиге поглавље 3 и 4.  

 Трећи дио књиге: поглавље 1, 2, 3, 4, или  296 страница самостално 

написаног текста. 

Мишљење рецензената је да је треће ново допуњено и измијењено издање ове 

књиге, у односу на друго, др. Зоран Мастило допунио са више од 30% новог 

текста или са најмање 135 страница.  

Потпуно нова поглавља су: 

 Економија и екологија у функцији одрживог развоја (стр. 213-241), 

 Екстерналије као феномен у економији (стр. 369 -383), 

 Сукобљене школе економског мишљења (стр. 405-419),  

 Економија заснована на знању (стр. 419-435). 

У највећем обиму прерађена су поглавља из претходног издања, редигована, 

промијењени наслови, графици, подаци. Сам текст у поглављима Незапосленост  

и Инфлација у потпуности је иновиран а, посебно при  анализи Окуновог закона, 

који гласи: “Повећањем стопе незапослености у привреди од 1%  изнад 

природне стопе незапослености, утиче на опадање реалног БДП-а за 2% у тој 

економији”. У вези с овим законом др Зоран Мастило у овом издању, у односу 
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на претходно, урадио је истраживање користећи корелациону и регресиону 

анализу, доказујући везу између незапослености и БДП-а. Истраживање је 

урађено на примјерима сљедећих земаља: Босна и Херцеговина, Хрватска, 

Њемачка, Швајцарска, Кина, Бразил, САД, Бугарска, Румунија,  Јужна Африка,  

Венецуела, Португал и  Уругвај, (стр. 331-368). 

У новом издању аутор је посебно допунио и измијенио поглавље Уводу у 

економију, тако да је нови текст у односу на претходно издање актуелнији, 

комплетни и садржајни видјети од (стр.11. до стр. 27).  

Др Алекса Милојевић у овом издању, на приједлог рецензената, је новац 

третирао  као фактор производње, иновирао га и  повезао са поглавњем 

Предузеће и производна функција предузећа, са поднасловом Новац у улози 

фактора производње, У претходном издању новац је био сврстан у поглавље 

Новац и банкарски систем. 

 (стр. 98-114). 

 Др Зоран Мастило иновирао је поглавље Тршкови предузећа, са новим 

графицима (стр. 129-130). 

Такође је иновирано је 10. поглавље из првог дијела књиге, са потпуно 

промијенњеним насловом, образалжући улогу капитала у економском систему 

(стр. 193-197). 

Примјетно је иновирање у  трећем дијелу књиге (поглавље 2). Иновирано је 

новим подацима и коректуром самог текста (стр. 398-405).  

Било је још корекција и исправки текста у односу на претходно издање, а ово су 

биле највидљивије промјене. Посебне измјене су учињене у  појмовном 

одређену економије, тако да аутор наводи да појам економије потиче из грчког 

језика, као сложеница од ријечи оикос, што значи домаћинство, те номос, што 

значи закон, из чега проистиче значење: законитост вођења домаћинства, 

односно привређивања материјалних добара за живот. Аутор (др Зоран 

Мастило) у овом издању констатују да економија у свом изворном значењу 

полази од околности да су потребе људи разноврсне и неограничене, а 

расположиви ресурси производње ограничени и ријетки. Зато је неопходно 

рационално кориштење ресурса да би се омогућило задовољавање што више 

потреба. 

Иновирано је значење кориштених симбола, као и допуњена нова расположива 

литература која је кориштена за ово издање. 

Наглашавамо  да је  аутор (др Зоран Мастило) у овом издању констатовао  да је 

економски развој, у најширем значењу,  прошао кроз четири подјеле рада: 

 Прва велика подјела рада заснивала се на одвајању групација људи који 

обављају ратарску од оних који су се опредијелили за сточарску 

дјелатност; 

 Друга велика друштвена подјела рада одвијала се путем развоја 

занатства као посебне привредне дјелатности; 

 Трећа велика друштвена подјела рада чији је резултат настанак трговине 

као посебне привредне дјелатности; 

 Четврта велика друштвена подјела рада је била основа за развој 

банкарства као посебне привредне дјелатности.  

Ова књига основна је литература на наставном предмету за студенте прве 

године Факултета пословне економије Бијељина (прво, друго и треће 

измијењено и допуњено издање), што потврђује матични факултет, потврдом 

која је Комисији достављена на увид. 
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3. Проф. др Зоран Мастило, проф. др Снежана Радукић, др Зорана Костић, 

Дејан Мастило објавили су поглавље у монографији на тему Measuring 

the Market Power in the Context of the Behavioural Economics and Industrial 

Organization,  назив књиге Modeling Economic and Social Behavior, 245-

259, Chapter 12, Nova Science Publishers, Inc.NewYork, USA, ISBN:978-1-

53618-094-7  2020. године.  

LC record available at https://lcen.loc.gov/2020024364 

LC ebook record available at https://lcen.loc.gov/2020024365 

Urednici: Lucas A. Jodar Sanchez, Elena de la Poza Plaza, Paloma Merello 

Gimenez, Alberto Celani. 

 

Кратак приказ: Ова монографија бави се моделирањем економских и 

социјалних проблема који утичу на свјетска друштва, на појединца, на агрегатни 

начин. Подаци обухваћени овом монографијом изазваће читаоца са социо-

економским проблемима, који се баве квантитативним и квалитативним 

подацима третираним различитим техникама анализе. Наравно, и  остала  

поглавља баве се дизајнирањем одрживих друштава, узимајући у обзир 

различите приступе и примјене; заједништво које постоји у представљеним 

студијама састоји се од индентификације јавних тијела одговорних за вођење 

акције ка изградњи одрживих друштава. Поред тога, C. Мarin и P. Мerello 

фокусирају своју студију на показивање како се повећава количина и квалитет 

нефинансијских информација, које компаније пријављују када краљевски декрет 

- закон ступи на снагу у Шпанији. 

Поглавље дванаест (12), које је ауторство наведених аутора, истражује 

економске импликације увећане маркетиншке моћи, у контексту понашања 

економије индустријских организација. Изазов иистраживача појединаца јесте 

адекватно мјерење  маркетиншке моћи при моделирању економског и 

социјалног понашања. Ово поглавље призива  повећање маркетиншке моћи, са 

призивањем реформи које чувају маркетиншку конкуренцију јаком. Главна 

сврха овог поглавља јесте креирање слике маркетиншке моћи, затим испитивање 

конекција између маркетиншке структуре и чврстог понашања појединаца. 

Поглавље квантифицира квантитативну и квалитативну анализу, у складу са 

савременим и критичким  приступом. Посебно је наглашен приступ другачијем 

пронашању. Упоредни преглед два приступа анализа маркетиншке моћи 

(структура понашања, перфомансе парадигме и нових емпиријских 

индустријских организација)  показује да ће се расправа наставити, због  

једногласног договора, да кориштење ових двију метода, зависи од  анализе 

тржишне снаге. 

 

4. Проф. др Зоран Мастило, Дражен Бојагић дипл. екон. и  Дејан Мастило 

дипл. екон. урадили су студију под називом Еconomic significance of the 

foreign trade exchange between Republic of Srpska and FR of Germany, за 

потребе Владе Републике Српске, Издавач: Оикос институт - 

Истраживачки центар  Бијељина, 2018. година. 

 

Кратак приказ: У циљу што успјешнијег укључивања у међународну подјелу 

рада, кao  и афирмације на глобалном тржишту, Република Српска је, паралелно 

са осталим активностима, започела оснивање представништава у иностранству. 

Студија показује да је Представништво у Штудгарту (Њемачкој)  доприњело 

јачању иностране тражње за робама и услугама Републике Српске, што 

оправдава трошкове његовог финансирања. У складу са наведеним, Институт је 

https://lcen.loc.gov/2020024364
https://lcen.loc.gov/2020024365
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закључио да представништва треба да буду организована у складу са законом, 

ради транспарентног трошења финансијских средстава. Представништво у 

Штутгарту основано је са циљем промоције ентитета Републике Српске, његове 

пословне културе, туристичких и других потенцијала, и са циљем повезивања 

домаћег и страног капитала. Ово Представништво је анализирано зато што је 

Штутгарт један од пословних центара Њемачке, али и зато што у том региону 

живи велики број грађана поријеклом из Републике Српске који су пословно 

оријентисани, дакле дијаспора Републике Српске. Веома је важно окупити и 

економски усмјерити дијаспору Републике Српске да дјелује у корист Републике 

Српске. 

 

5. Проф. др Зоран Мастило, Еconomic analysis, from my angle, у издању LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2017. године. Брошура. 

 

Кратак приказ: Ради се о брошури у којој су сложени ауторови претходни 

радови, који су раније објављени,  рецензирани од рецензената које је именовала 

редакција  часописа.  

 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПОСЛИЈЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ  ВАНРЕДНОГ 

ПРОФЕСОРА (релевантни за избор) 

 

Међународни часописи са рецензијама 

 

1. Проф. др Зоран Мастило, проф. др Снежана Радукић, проф. др Љубиша 

Владушић и др. Зорана Костић, објавили су рад на тему: 

“Measuring of The Goods and Labor Markets Efficiency: Comparative Study 

of Western Balkan Countries” Часопис Montenegrin Journal of Economics, 

http://mnje.com/  Vol. 15, No. 2 (2019), pages 99-112.  

DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-2.8 

Рaд je од стране часописа категорисан као оригинални научни рад.  

Рад је објављен у научном часопису од међународног значаја и 

индексиран је у оквиру ESCI – Web of Science – (Emerging Sources 

Citation Index), као и на ELSEVIER'S SCOPUS, Q1, налази се на 56 

мјесту од 228 најбољих часописа, сврстаних у Q1.  Рад је доступан и у 

свим најзначајнијим цитатним базама попут Cabell's, ECONIS Datenbank, 

OAJ - Directory of Open Access Journals, Genamics Journal Seek (2012), 

NewJour, ProQuest - ABI/Inform, Research Library, Social Sciences, RePEc, 

Scirus, Ulrich's Periodicals Directory, World-Wide Web Virtual Library, 

EBSCO Publishing, Inc., Index Copernicus International S.A. database, 

Journal of Economics Literature.  

http://mnje.com/sites/mnje.com/files/095_-109-_radukic_et_al..pdf 

Рад је цитиран (2) два пута. 

 

Кратак приказ: У овом раду потврђују се бројни теоријски и емпиријски 

докази да конкурентнија тржишта прате подизање нивоа ефикасности. 

Интензивни такмичарски притисак домаћих и страних компанија, као и услова 

потражње који су одређени оријентацијом према купцу и софистицираности 

потрошача, имају велики значај у убрзавању ефикасности тржишта рада. 

Деликатност мјерења такмичења и услова потражње на тржиште роба, 

употпуњава емпиријски преглед постигнутих резултата на тржишту рада у 2018. 

http://mnje.com/
http://mnje.com/sites/mnje.com/files/095_-109-_radukic_et_al..pdf
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години, у земљама западног Балкана. Мултикритеријска анализа извршена је да 

би се рангирале земље, истакле се оне које су постигле изванредну ефикасност 

робе и тржишта рада у укупном поретку земаља. Добијени резултати показују 

значајне разлике и цикличка одступања од примијећеног регионалног просјека.  

Упоредна студија може послужити као водич за дефинисање будућих политика 

тржишта рада. Због тога је било битно доказати да земље са ефикаснијим 

тржиштем робе, имају више повољне показатеље тржишта рада. 

2. Проф. др Зоран Мастило објавио је рад на тему: Анализа структуре 

незапослености високообразованих кадрова у Републици Српској и мјере 

за њезино смањење, Рад је објављен у ECONOMICS часопис за 

иновацијска и економска истраживања, Volume 3 (2015): Issue 1 (јун 

2015). 

DOI:10.1515/eoik-2015-0001;  

УДК331.548-057.191(497.6RS), стр.21–35. 

Рад је цитиран (1) једанпут. 

Линк часописа: 

https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml  

Линк рада: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-

1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf   

Радове објављене у часопису реферишу базе: Baidu Scholar, Cabell's 

Directory, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and 

Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), 

CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access 

Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean 

National Discovery for Science Leaders), MIAR, MyScienceWork, Naviga 

(Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, 

QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in 

Economics (RePEc), Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals 

Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC)  

 

Кратак приказ: У овом раду анализирана је  структура незапослених 

високообразованих кадрова у Републици Српској. Кроз ову структуру 

анализирана је  незапосленост високообразованих кадрова, као и слободна радна 

мјеста по полу и занимањима у Републици Српској. Рад доказује да више од 1/2 

кадрова, након завршеног факултета, завршава на Заводу за запошљавање. Овим 

истраживањем дошло се  до података који говоре колико временски траје 

незапосленост високообразованих кадрова на Заводу за запошљавање, односно 

колико дуго високообразовани кадрови чекају свој први посао. Детаљно је 

урађена анализа незапослености по регијама у Републици Српској. У овом раду 

посебно је  истражена незапосленост високообразованих кадрова из подручја 

економије. Проблем незапослености  се продубљује све више због неусклађене 

уписне политике од стране надлежног Министарства и немогућности тржишта 

https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/3/1/eoik.3.issue-1.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf
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рада да апсорбује кадрове у реалном и јавном сектору. Предложене су и мјере за 

смањење незапослености високообразованих кадрова. Аутор је констатовао да 

се данашња друштва широм свијета суочавају са големом незапосленошћу, са 

огромним процентом незапослености високообразованих кадрова у Републици 

Српској и шире. 

3. Проф. др Зоран Мастило, објавио је  рад на тему: Economic Policy as a 

Determinant of Development and More Efficient Business Operation in the 

Republic of Srpska, RedFame, Business and Management Study, 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam 

Online Published: November 29, 2016 

Vol.2, No.4; December 2016, ISSN 2374-5916, E-ISSN 2374-5924,  

URL: http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i4.2027,  

DOI: 10.11114/bms.v2i4.2027, pages  70-77. 

http://www.redfame.com/journal/index.php/bms/article/viewFile/2027/2146 

 

Кратак приказ: Републици Српској потребна је развојна економска политика 

како би она постала кључна одредница ефикаснијег и бржег развоја Републике 

Српске. Економска политика Републике Српске није успјела да изврши своју 

функцију, посебно у 2016. години, зато што је имала додатни циљ да из буџета 

финасира недостајућа средства за исплату пензија. Влада РС отишла је и корак 

даље: јавности се похвалила да ће и Здравствени систем у 2017. години 

финансирати из буџета. Рад доказује да ће оваква одлука Владе РС 

представљати додатно оптерећење ионако пренапрегнутом буџету Републике 

Српске. Влада и у моменту писања овог рада недостајућа средства на страни 

прихода, покрива коришћењем средстава Међународног монетарног фонда, као 

и домаћих кредита. Република Српска, за разлику од многих других држава у 

свијету, напустила је систем социјалног осигурања Бизмарков модел, нажалост, 

опредијелила се за финасирање пензија из буџета. Бевериџов систем појављује 

се само када  економски систем матичне државе не може финансирати социјална 

права из доприноса,  које прикупња током једне године. Нажалост, десило се то 

и Републици Српској. Ови аргументи додатно су допринијели  лошијем 

животном стандарду грађана, тј. грађани имају лошије услове за живот, а само 

мали број њих живи у изобиљу. Овакво  лоше стање није проузроковала само 

глобална економска и финансијска криза, ипак, кривце треба тражити међу 

онима који су лоше планирали, управљали и провели оскудне финансијске 

реформе. Дакле, оваква економска политика Владе Републике Српске заиста је 

кочница даљег развоја економије РС.  

4. Проф. др Зоран Мастило, проф. др Горан Поповић, проф. др Владимир 

Закић, објавили су рад на тему: „Value Creation Concept In Stakeholder 

And Shareholder Economies”, RedFame, Applied Economics and Finance, 

http://redfame.com/journal/index.php/aef 

Available online: February 6, 2017. 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i4.2027
http://www.redfame.com/journal/index.php/bms/article/viewFile/2027/2146
http://redfame.com/journal/index.php/aef
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Vol. 4, No. 2; March 2017 ISSN 2332-7294 E-ISSN 2332-7308 

URL:http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.2200 

DOI:10.11114/aef.v4i2.2200,pages 155-162, 

http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2200 

Рад је цитиран (1) једом. 

https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr 

 

Кратак приказ: У финансијској теорији уобичајено је разликовати двије врсте 

концепта стварања корпоративне вриједности: вриједност акционара и 

вриједност заинтересованих страна. У акционарским системима, познатим и као 

англоамерички концепата, институционални инвеститори, који обично посједују 

мали проценат акција предузећа, имају значајан утицај на менаџере. У раду се 

говори да  углавном системи дионичара, означени као континентални концепт, 

утицај дијеле са великим акционарима, запосленим, купцима и добављачима. 

Циљ овог рада је анализа утицаја глобализационих процеса и економских криза 

на теорију и праксу стварања вриједности. 

5. Проф. др Зоран Мастило, проф. др Радмила Чичковић објавили су рад: 

„Structural Weaknesses in the Economy of Bosnia and Herzegovina – A Brake 

on Growth and Development“, RedFame, Applied Economics and Finance, 

http://redfame.com/journal/index.php/aef 

Available online: август 24, 2017. 

Vol. 4, No. 5; September 2017 pages 54-64  ISSN 2332-7294 E-ISSN 2332-

7308 

DOI: 10.11114/aef.v4i5.2620   URL: https://doi.org/10.11114/a ef.v4i5.2620 

http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2620 

 

Кратак приказ: Да би се представио статус и развој економија земаља, користи 

се низ макроекономских показатеља, а најважнији агрегат у систему 

националних рачуна је Бруто домаћи производ (БДП). Анализа БДП-а служи за 

приказ стања и кретања економије Босне и Херцеговине (БиХ).  Аутори су 

користили  метод упоређивања како би утврдили статус, али и трендове у 

економији БиХ, у поређењу са сусједним земљама са сличном структуром БДП-

а и економијама неких развијених земаља. Сектор услуга није довољно развијен. 

БДП по глави становника у 2015. био је готово осам пута нижи од оног који је 

забиљежен у земљама чланицама ЕУ. Однос између потрошње и инвестиција, уз 

негативан трговински биланс, су негативне одреднице економије БиХ. Глобална 

криза произвела је негативне ефекте на економију БиХ. Такви трендови били су 

неизоставни чак и у развијеним земљама. Једина разлика је што су развијене 

земље, по величини свог БДП-а по глави становника, далеко јаче и развијеније 

од економије БиХ. Економија је мала по својој величини, стопе раста нису 

довољне да омогуће видљив напредак, као што је случај са развијеним земљама. 

БиХ мора уложити максималне напоре на повећању своје додатне вриједности у 

http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.2200
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2200
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr
http://redfame.com/journal/index.php/aef
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2620
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подручјима која брзо и снажно доприносе расту и развоју. 

6. Проф. др Зоран Мастило објавио је рад: Impact of Digital Growth in 

Modern Business, RedFame, Business and Management Studies, 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam 

Online Published: November 12, 2017. 

Vol. 3, No. 4; December 2017 pages 59-63,  ISSN: 2374-5916 E-ISSN: 2374-

5924 

DOI: https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650 

URL: https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/view/2650 

Рад је цитиран пет (5) пута. 

https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr 

 

Кратак приказ: Циљно истраживање у овом раду је процјена и анализа 

садржаја дигиталног напретка и његовог утицаја на савремено пословање. 

Дигитализација пословања уноси све динамичније промјене у цјелокупној 

глобалној економској сфери, док њен садржај све више утиче на конкурентност 

националних економија. На микроекономском нивоу, дигиталне технологије 

доводе до промјене економске структуре и квалитета фактора производње, 

засноване на знању и иновацијама. Овај рад  даје конкретне одговоре о томе 

како на квалитетан начин примијенити нове технологије и дигиталне технике у 

економији знања. Непосредни циљ овог рада је како адекватно лоцирати и 

разумјети проблем дигитализације економије и промјене које доноси, као и 

пружање конкретних идеја и практичних рјешења за боље и ефикасније 

пословање. Дигитална економија, битно се разликује од традиционалне. Управо 

синергија радне снаге, са информационим технологијама, као њено појављивање 

на такав начин, биће највећи изазов ономе што данас називамо дигиталном 

економијом. ИТ револуција и комуникациона технологија, утичу на развој нове 

економије на глобалном нивоу, што значајно доприноси савременом пословању. 

Утицај дигиталног раста на савремено пословање треба да резултира  повећаном 

продуктивношћу, имајући у виду да је повећање продуктивности кључно питање 

у било којој економији, укључујући и дигиталну. У раду се говори да бројне 

студије о овој теми урађене на глобалном нивоу, показују да постоје озбиљне 

анализе и истраживања, која тачно показују колико улагање у ИТ заиста 

повећава продуктивност. 

7. Проф. др Зоран Мастило објавио је рад: „Pension System as a Limitation 

Factor on the Development of the Economy of the Republic of Srpska”  

Часопис: SciPress  https://www.scipress.com/ILSHS 

International Letters of Social and Humanistic Sciences Submitted: 2019-01-

29     

ISSN: 2300-2697, Vol. 87, pages 41-55 Revised: 2019-04-02 

DOI:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.87.41 2019 SciPress Ltd, 

Switzerland https://www.scipress.com/ILSHS.87.41.pdf 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650
https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650
http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/view/2650
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr
https://www.scipress.com/ILSHS
https://www.scipress.com/ILSHS.87.41.pdf
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Кратак приказ: Циљ овог рада био  је да са упоредном анализом покаже да је 

данашњи пензиони систем ограничавајући фактор развоја Републике Српска, те 

да такав систем треба  реформисати и побољшати. Данас, стабилно 

финансирање пензијских система и њихових одговарајућих средстава постаје 

све ургентније питање. Постаје све већи јаз између права стечених законом и 

финансијских могућности да се она финасирају.   Најугроженији су системи 

међугенерацијске солидарности (Pay as you go системи). Адекватна 

систематизација прикупљених података, тј. доказа, формирала је закључак да је 

пензиони систем Републике Српске оптерећење и ограничење развоја 

националне економије. Не само у Републици Српској, овај проблем присутан је 

у другим неразвијеним земљама и земљама у развоју, а и развијене економије 

озбиљно се  суочавају са њим. Рад анализира стање у пензионом систему у којем 

би ПИО системи  требало да буду темељ за развој Републике Српске. Они треба 

да дају значајно побољшање јачања финансијских тржишта, унапређења 

тржишта капитала, веће запослености  и веће стопе привредног раста Републике 

Српске. У раду је доказано да се Република Српска брже задужује у односу на 

стопе раста које биљежи национална економија. 

8. Проф. др Снежана  Радукић, проф. др Зоран Мастило и др. Зорана 

Коситић објавили су рад на тему: Effects of digital transformation and 

network externalities in the telecommunications 

Рад је објављен: ECONOMICS, часопис за иновацијска и економска 

истраживања 

https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-

overview.xml?tab_body=overview Volume 7 (2019): Issue 2 (Dec 2019) pages 

31-42. 

https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/7/2/article-p31.xml 

http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/187/142 

DOI: 10.2478/eoik-2019-0019 

UDK: 621.391:004.738.5 

Радове објављене у часопису реферишу базе: Baidu Scholar, Cabell's Directory, 

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI 

Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, 

Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant 

databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, ERIH PLUS (European Reference 

Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, 

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MIAR, 

MyScienceWork, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant 

databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research 

Papers in Economics (RePEc), Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals 

Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC). 

 

Кратак приказ: Главна сврха рада је да се позабави ефектима дигиталне 

трансформације на  телекомуникацијским тржиштима, која су карактеристична 

по вањским мрежама. Признањем разорних ефеката у доба дигиталне 

трансформације, у раду се истичу изазови који су били створени унапређењем 

https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml?tab_body=overview
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml?tab_body=overview
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/7/2/article-p31.xml
http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/187/142
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технолошких капацитета. Специфични циљ рада је представити методолошки 

оквир за мјерење информационог друштва. Истраживање у раду заснивало се на 

анализи броја претплатника по врстама телекомуникационих услуга у 

развијеним земљама и земљама у развоју у посљедње двије деценије. С тим у 

вези, повећан број претплатника доводи до веће вриједности одабране мреже. 

Постоје слични трендови у развијеним земљама и земљама у развоју који су 

повезани са њиховим бројем претплатника телекомуникационих услуга. Дакле, 

дигитална трансформација и ефекат екстерне мреже доприносе повећању броја 

претплатника, смањујући број мреже (нарушавање тржишне конкуренције) и 

смањење цијена телекомуникационих услуга. 

 

9. Проф. др Зоран Мастило, проф.др Стево Пашалић, доц. др Александар 

Ђурић и Душко Марковић објавили су рад на тему: Demographic trends 

and the educational system of the Republic of Srpska. 

Рад је објављен у ECONOMICS, часопису за иновацијска и економска 

истраживања,Vol 8, No 1. 2020. pages 93-113. 

http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/13 

DOI: 10.2478/eoik-2020-0007 UDK: 314.83:314.18]:371.39 

Радове објављене у часопису реферишу базе: Baidu Scholar, Cabell's 

Directory, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and 

Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), 

CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access 

Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean 

National Discovery for Science Leaders), MIAR, MyScienceWork, Naviga 

(Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, 

QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in 

Economics (RePEc), Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals 

Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC). 

 

Kратак приказ: Предмет овог истраживања су демографски трендови и 

образовни систем Републике Српске. Циљ истраживања је дефинисати концепте 

потребне за разумијевање демографских трендова и истражити њихове 

импликације на образовни систем Републике Српске да би се успоставио 

одрживи развој у Републици Српској. Образовање је кључна компонента у 

сваком друштву. Зато је потребно сагледати његове демографске ресурсе  који 

би водили ка стварању образовног система. Емпиријским истраживањем са 

презентацијом резултата генерисани су квантитативни и квалитативни индекси 

демографских ресурса, посебно у образовном систему. Рад доказује да  

Република Српска у цјелини припада типу Д, који садржи слабе демографске 

ресурсе и карактеристике, као и изражене демографске разлике у погледу 

просторног развоја. Међутим, у раду се говори о томе како би се повећала 

покривеност, релевантност и ефикасност завршетка образовног процеса, 

потребно утврдити стратешке обавезе које треба испунити заједно са одређеним 

квантитативним демографским показатељима достигнућа (обухватност 

различитих генерација). Демографске промјене представљаће главни изазов за 

креаторе политика и друштва у цјелини током наредних деценија и захтијеваће 

обликовање нових економских, пореских, здравствених, пензионих, образовних, 

социјалних, породичних и других политика које утичу на демографске промјене. 

Истраживање у овом  раду фокусирано је  управо на те политике.  

http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/13
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Радови објављени у Међународним зборницима са рецензијом 

 

1. Проф. др Зоран Мастило и проф. др Olha Komelina, Assessment of 

Efficiency of Modern Mechanisms for Providing  Innovative Investment 

Mechanisms for the Development of the National Economy, СУЧАСНІ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ   

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  26 

жовтня 2017 року   UDC 330.322 pages 16-20. 2017.  

http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%

96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf 

 

Кратак приказ: Нови трендови глобализације, интеграције и, истовремено, 

регионализације развоја земаља широм свијета, захтијевају дубинску теоријску 

анализу. Рад говори о суштини, затим о трендовима иновативног и 

инвестиционог развоја, те открива супротности које утичу на економски 

резултат, карактер и брзину трансформације иновација. Иновативни и 

инвестициони развој националне економије треба посматрати као двосмјерни 

међузависни процес промјена, који је резултат дјеловања унутрашњих (у оквиру 

националне економије) и спољних (у оквиру свјетске заједнице) механизама за 

стварање и спровођење акција земље, региона. У раду се  анализирају  привреда 

и друштво с циљем трансформације  у намјенски систем, са утицајем на 

конкурентност националне економије. У раду се говори да су ефикасни  

механизами заправо  алат за њихово систематско дјеловање и способност да 

стварају синергистички ефекат у циљу побољшања конкурентности земље. 

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 

 

1. Учествовао на интернационалном научном скупу Eконбиз  економија и 

бизнис, одржаном у организацији Факултета пословне економије у 

Бијељини, 18. и 19. јуна 2015. године у Бијељини.  

Тема скупа: Управљање ризицима у јавном и реалном сектору у условима 

кризе  

Тема рада: Управљање ризицима у економској политици Републике 

Српске за вријеме кризе. 

 

2. Учествовао је на научној конференцији “Јахорински пословни дани” 

2016.  од 24-26. фебруара 2016. године, излагао рад на тему:  

„Посљедице незапослености високообразованих кадрова на привредни 

систем БиХ и њених ентитета“ 

 

3. Учествовао је на XXI интернационалном научном скупу СМ 2016,  

Стратегијски менаџмент  и системи подршке одлучивању у 

стратегијском менаџменту.  

Тема скупа: Стратегијски менаџмент – детерминанте развоја и 

ефикасност пословања.  

Организатор: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом 

Саду.  

http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf
http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf
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Мјесто одржавања: Суботица - Палић, 19. мај, 2016. године. 

Проф. др Зоран Мастило предсједавао је секцијом: Општа економија и 

излагао рад на тему: Економска политика као детерминанта развоја и 

ефикаснијег пословања у Републици Српској. 

 

4. Учествовао је на V интернационалном научном симпозијум Нова 

економија, на тему „Савремено пословање и дигитални развој“ 

одржаном у Бијељини  09.06.2017. године. Симпозијум је организовао 

Оикос институт – Истраживачки центар Бијељина у сарадњи са Imperial 

consortium of research and development из Дубаија (Уједињени Арапски 

Емирати).  

Излагао је рад не тему: „Тhe Impact of Digital growth on modern business“. 

 

5. Učestvovao na “IV International Scientific and Practical Internet Conference” 

pod nazivom ,,Modern Innovative and Investment Mechanisms ofthe National 

Economy Development” održan  putem Skype u Ukrajini, na Poltava National 

Technical Yuri Kondratyuk University 26.11.2017. године. 

6. Учествовао је на VI интернационалном научном симпозијуму Nova 

ekonomija 2018. Тема Скупа: „Innovations,reforms and modern business”. 

Скуп је одржан у Бијељини 24.05.2018. године, у Етно селу Станишићи, 

хотел Пирг. Симпозијум је организовао Оикос институт – Истраживачки 

центар, Бијељина a суорганизатор био je Факултет за бизнис и туризам 

Будва, Црна Гора. Учешће је било са запаженим дискусијама. 

7. Учествовао на интернационалном научном скупу  Еконбиз 2018. који је 

одржан у организацији Факултета пословне економије Бијељина, 21. и 22. 

јуна, 2018. године, у Бијељини. Тема скупа: „Савремено пословање у 

функцији развоја Националне економије“. Излагао је рад на тему: 

„Пензиски систем као ограничење развоја Националне економије“ 

8. Учествовао на 49 th INTERNATIONALNOM SCIENTIFIC CONFERENCE 

Quantitative and Qualitative Analysis in Economics који је одржан у 

организацији Ekoномског факултета у Нишу, 18.10.2018. године. Тема 

скупа: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics.  

Рад на тему: “Measuring of The Goods and Labor Markets Efficiency: 

Comparative Study of Western Balkan Countries.“ У коауторству са проф. др 

Снежаном Радукић из Ниша,  и докторанткињом Зораном Костић такође 

из Ниша. 

9. Учествовао на VII интернационалном научном симпозијуму Нова 

економија 2019.  Тема „Digital concept in the function of Creative Economy“ 

одржаном у Сутомору, 16. јуна, 2019. године. 

Рад на тему: "Effects of digital transformation and network externalities in the 

telecommunications“.Написан и изложену коауторству са  проф. др 

Снежано Радукић из Ниша и  докторанткињом Зораном Костић, такође из 

Ниша. 
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10. Учествовао на VII интернационалном научном симпозијуму  Еконбиз 

2019. на тему „Изазови глобалне економије у свјетлу индустријске 

револуције“ одржаном у Бијељини 21-22. јуна, 2019. године.  

Рад на тему: „Централна банка у функцији развоја националне 

економије“ 

 

11. Учествовао је на VIII интернационалном научном симпозијуму Нова  

економија 2020. на тему „New Global Economy Threats Challenges At a 

Junction Between  Recession and Sustainable Growth ( Technological, 

Climate and Demographic Change)” одржаном у Бијељини 23.10.2020. 

године,  у хотелу Дрина путем ZOOM платформе. 

 

Менторство 

 

1. Наташа Мичић, мастер рад на тему: „Утицај економије засноване на 

знању на запосленост високообразованих кадрова у РС“ Факултет 

пословне економије у Бијељини. 

Ментор и члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 05.07.2017. године.  

Ужа научна област: Теоријска и Дигитална економија. 

 

2. Ненад Божовић, мастер рад на тему: „Валутни одбор као ограничење или 

рјешење развоја економија земаља Југоисточне Европе“ Економски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву. 

Ментор и члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 16.10.2018. године.  

Ужа научна област: Макроекономија.  

 

3. Марина Савић, мастер рад на тему: „Проблеми јачања конкурентности 

као ограничење развоја БиХ“ Економски факултет Пале, Универзитет у 

Источном Сарајеву.  

Ментор и члан комисије.  

Рад је успјешно одбрањен 26.12. 2018. године. 

Ужа научна област: Макроекономија.  

4. Сандра Еркић, мастер рад на тему „Стратегија Нове економије у 

функцији развоја реалног сектора у Републици Српској с циљем веће 

запослености“- Факултет пословне економије у Бијељини.  

Ментор и члан комисије.  

Рад је успјешно одбрањен је 25.6. 2019. године. 

Ужа научна област: Теоријска и Дигитална економија. 

 

5. Mирјана Тешић, мастер рад на тему: „Домети и трендови економије 

знања“ – Факултет пословне економије у Бијељини. 

Ментор и члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 25.02.2020. године. 

Ужа научна област: Дигитална економија. 
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Чланство у комисијама 

 

Докторске дисертације 

 

1. Андријана Мркајић Атељевић, докторска дисертација на тему: „Утицај 

стандарда Европске уније на конкурентност и одрживост развоја 

туризма у Босни и Херцеговини“ 

Факултет пословне економије у Бијељини.   

Предсједник комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 27. 02. 2020. године. 

 

Мастер радови 

 

1. Славица Голић, мастер теза на тему: „Утицај преносне премије и 

резервисаних штета на финансијски резултат друштва за осигурање“  

Факултет пословне економије у Бијељини 

Предсједник комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 15.10.2015. године.  

 

2. Бојан Крстић, мастер теза на тему: „Већа фискална интеграција у 

Еврозони као одговор на кризу“ 

Факултет пословне економије у Бијељини. 

Предсједник комисије. Рад је успјешно одбрањен 07.03.2016. године. 

 

3. Ивана Делић, мастер теза на тему: „Проблеми развоја јавног сектора у 

Босни и Херцеговини“  

Економски факултет Пале.  

Члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 13.06.2016. године. 

 

4. Добрила Божић, мастер рад на тему: ``Управљање ризицима у 

компанијама за животно осигурање``  

Факултет пословне економије у Бијељини,  

Члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 22.12.2016. године. 

 

5. Славен Кундачина, мастер теза на тему: 

,,Финансијска криза на Западном Балкану – размјере и перспективе 

изласка из кризе  Економски факултет у Палама. 

Члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 07.04.2017. године. 

 

6. Светлана Абаџић, мастер рад на тему: 

,,Актуарски аспект примјене CARMEL показатеља у компанијама за 

животно осигурање”  

Факултет Пословне економије у Бијељини.  

Предсједник комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 26.04.2017. године. 

 

7. Драгана Михајловић, мастер рад на тему:„Проблем утврђивања тарифа 

код осигурања од одговорности“ 
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Факултет пословне економије у Бијељини.  

Предсједник комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 17.05.2017. године. 

 

8. Раде Шкорић, мастер рад на тему: 

„Утицај уласка Хрватске у Европску унију на земље свијета, са посебним 

освртом на Босну и Херцеговину и Србију“ 

Факултет пословне економије у Бијељини. 

Предсједник комисије.  

Рад је успјешно одбрањен 15.06.2017. године. 

 

9. Бојана Грујичић, мастер рад на тему:  

„Могућност повећања извоза пољопривредних производа из Босне и 

Херцеговине/Републике Српске у Европску унију“ 

Факултте пословне економије у Бијељини. 

Предсједник комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 11.11. 2020. године. 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

У априлу 2007. године, биран је за доцента на Универзитету у Источном 

Сарајеву за наставни предмет  Принципи економије. Од тада до данас предметни 

наставник je на том предмету. Поред тог предмета,  наставу  изводи и на 

предмету Пензијско и здравствено осигурање на Факултету пословне економије. 

Одлуком Сената Универзитета, бр. 01-С-466-XV/08, од 27.11.2007. године даје 

се сагласност др Зорану Мастилу за извођење наставе на предмету Пензионо и 

здравствено осигурање, ужа научна област Актуарство на Факултету спољне 

трговине у Бијељини.  

 Универзитет у Источном Сарајеву одлуком, бр. 01-952/09, од 30.09.2009. 

године, наставнику Зорану Мастилу са избором у звање доцент на предмету 

Принципи економије, од 17.04.2007. године, врши  преименовање звања за ужу 

научну област Теоријска економија у складу са Правилником о научним и 

умјетничким областима, пољима и ужим областима. 

У школској 2009/2010, на Правном факултету Пале у Источном Сарајеву  

изводио је наставу на предмету Принципи економије и Економска политика, и у 

наставном одјељењу у Бијељини.  

На приједлог Наставно-научног вијећа и одлуком Сената Универзитета у 

Источном Сарајеву распоређен је на Факултету пословне економије од школске 

2014/2015. године, на предметима Микроекономија на основном студију и 

Дигитална економија као сарадник на мастер студију истог Факултета. 

У школској 2017/2018. изводио је наставу на Економском факултету Пале, на 

основном и мастер студију на предметима: Mакроекономија, Макроекономија и 

развој  Југоисточне Европе, потврда као доказ приложена Комисији на увид. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора  

Факултет пословне економије Бијељина, 2015. година. Катедра за Теоријску 

економију. 

 Наставу изводи на предметима:  

 Принципи економије,  

 Микроекономија, 

 Пензијско и здравствено осигурање и  
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 Дигитална економија  (мастер студиј) 

 

На Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву изводио је 

наставу у школској 2017/018. години, на основном и мастер студију. 

 Макроекономија (основни студиј) 

 Макроекономија и развој Југоисточне Европе (мастер студиј) 

 

Гостујућа настава – предавања 

 

 Проф. др Зоран Мастило на позив THE POZNAŃ UNIVERSITY OF 

ECONOMICS AND BUSINESS http://ue.poznan.pl/en/ одржао је гостујуће 

предавање 15.11.2018. године на тему:  

“Макроекономски амбијент БиХ као придружене чланице ЕУ“  

Рад је излаган на Српском језику, а обезбијеђен превод на Пољски и 

Енглески језик. 

Осим домаћина (проф. др Аndrzej Niemiec) предавању су присуствовали бројни 

студенти као и други научни радници Универзитета. Након завршеног 

предавања, у име ректора Универзитета, prof. dr hab.Maciej Žukowski, 

prof.zw.UEP проф. др Зорану Мастилу признање је  уручио проф.др Аndrzej 

Niemiec. 

https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-

prof-zorana-mastilo,a78596.html 

http://oikosinstitut.org/gostujuca-predavanja/ 

 Проф. Др Зоран Мастило на позив Polytechnic University of Valencia, 

одржао је гостујуће предавање 21.11.2019. године, на тему: 

„The Impact of Business into the Development of National Economy“ (Based on the 

examples of Serbia and Bosnia and Herzegovina)  Рад је излаган на Српском језику, 

обезбијеђен је превод на Шпански и Енглески језик. Осим домаћина (проф. др 

Elena de la Poza Plaza) предaвању су присуствовали бројни студенти као и други 

научни радници Универзитета. Након завршеног предавања у име ректора 

Универзитета Mr. Francisco J. Mora Mas, проф. др Зорану Мастилу признање је 

уручила проф. др Elena de la Poza. https://oikosinstitut.org/gostujuce-predavanje/  

Захвалнице и сертификате кандидат је приложио уз пријаву на конкурс, у што је  

Комисија имала увид. 

Важно је још навести: 

Проф. др Зоран Мастило, оснивач је и директор Оикос института - 

Истраживачки центар из Бијељине. (www.oikosinstitut.org)  Институт, основан 

2013. године, издавач је престижног часописа ECONOMICS иновацијска и 

економска истраживања. Класификовао је и категорисао научну конференцију 

Нова економија као Међународну конференцију са 17 бодова. 

www.economicsrs.com 

https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml 

http://oikosinstitut.org/category/arhiva-simpozijuma/ 

 

 

 

http://ue.poznan.pl/en/
https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-prof-zorana-mastilo,a78596.html
https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-prof-zorana-mastilo,a78596.html
http://oikosinstitut.org/gostujuca-predavanja/
https://oikosinstitut.org/gostujuce-predavanje/
http://www.oikosinstitut.org/
http://www.economicsrs.com/
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml
http://oikosinstitut.org/category/arhiva-simpozijuma/
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Студентска анкета 

 

Из приказаних оцјена у наведеној табели, може се закључити да је др Зоран 

Мастило у годинама посматрања имао врло добре оцјене, што је потпуно 

прихватљиво за Комисију. Кандидат је резултате спроведене анкете о 

вредновању квалитета наставе од стране студената, везано за предмете које 

изводи, доставио уз пријаву на конкурс.  

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
5
, менторство

6
) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Рад на пројектима; 

 

Пројекти Европске уније 

 

1. Пројекат  Xоризонт 2020 Подстицање иновација у е-инфраструкури, 

Европска комисија, координатор пројекта; Пројекат су финасирали у 

припремним активностима: Министарство цивилних послова БиХ, 

Министарство науке и технолошког развоја РС за 2017. годину. Пројекат 

трајао годину дана. 

2. Пројекат Хоризонт 2020 Платформа за стварање и напредак европске 

научне мреже, координатор пројекта проф. др Зоран Мастило. Пројекат су 

суфинасирали у припремним активностима: Министарство цивилних 

послова БиХ и Министарство за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво за 2018. годину. Пројекат трајао 

годину дана. 

3. Пројекат COST Action CA 17125 Public Value Capture of Invreasing Property 

Values, Министарство цивилних послова, истраживач пројекта проф. др 

Зоран Мастило, трајање пројекта 4 године. Пројекат суфинасирали 

Министарство цивилних послова БиХ и Министарство за 

научнотехнолошки развој високо образовање и информационо друштво РС 

у 2018. години,  у фази припремних активности. 

4. Пројекат COST Action CA 18215 China in Europe Research Network, 

Министарство цивилних послова, истраживач пројекта проф. др Зоран 

Мастило, трајање пројекта 4 године. Пројекат је суфинасиралo 

                                                 
5
 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

6
 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
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Министарство цивилних послова БиХ за 2020. годину,  у фази припремних 

активности. 

5. Пројекат COST TD 1408 Network on Technology-Critical Elements:From 

Environmental  Processes to Human Health Threatsc Пројекат је суфинасирало  

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво РС за 2020. годину, као одбрене  активности. 

Пројекат је завршен, трајао је 4 године. 

 

Билатерални пројекти 

 

1. Пројекат на тему: Улога културне и креативне индустрије у промоцији 

туризма; студија случаја Словенија Босна и Херцеговина. Пројекат је  

финасирало Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање 

и информационо друштво РС и надлежно Министарство Словеније. 

Координатор пројекта проф. др Зоран Мастило. Пројекат трајао двије 

године. 

 Пројекат је завршен и представљен на VIII међународној конференцији 

Нова економија 23. октобра 2020. године, путем ZOOM платформе. 

Пројекат је објављен у  ЕCONOMICS часопису за иновацијска и 

економска истраживања,Vol 8, No 2. pages 89-102. 

http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/181/174 

doi: 10.2478/eoik-2020-0015 

UDK 338.486.1.02(497.4)(497.6) 

 

Домаћи пројекти 

 

1. Пројекат на тему Значај инивација у стварању глобалне мреже за 

економску науку, Министарство за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво. Замјеник кординатора проф. др 

Зоран Мастило. Пројекат је  финансиран од истог Министарства и трајао 

је једну годину, 2018. Резултати објављени. 

2. Пројекат на тему: (HA)УЧИ И (3A)PAДИ, Модул 1. Пројекта: 

„Дигитална економија“, организован и финасиран од стране Градске 

управе Бијељина и Факултета пословне економије Бијељина, 2020. 

године. 

3. Пројекат на тему Утицај туристичке привреде на раст БДП РС, 

Министарство трговине и туризма РС, кординатор пројекта; Финансиран 

од стране истог Министарства у 2017. години. Пројекат трајао шест 

мјесеци.  

4. Пројекат на тему Волонтирање с циљем развоја хуманијег и 

равноправнијег демократског друштва финансирало је  Министарство 

породице, омладине и спорта Републике Српске у 2020. години. 

Кординатор пројекта проф. др Зоран Мастило.  

5. Пројекат трајао  годину дана. 

 

 

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. 

 

http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/181/174
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Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог 

кандидата). 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
7
 

 

Интервју са кандидатом др Зораном Мастилом одржан је 15.03.2021. године, са 

почетком у једанаест часова и десет минута  (11h и 10 мин), у сали за састанке 

Факултета пословне економије у Бијељини. Интервјуу су присуствовали др 

Љубиша Владушић, предсједник Комисије, др Снежана Радукић члан Комисије, 

кандидат др Зоран Мастило и гђа. Мирјана Зекановић, секретар Факултета, а  

трећи члан Комисије др Горан Поповић, из здравствених разлога, није дошао у 

сједиште Факултета. Своју дужност члана Комисије одрадио је користећи 

расположиве технике које је обезбиједио Факултет пословне економије, путем 

видео позива, учествујући цијело вријеме у раду Комисије.  

Након краћег представљања конкурсног материјала и упознавања са њим,  

предсједник Комисије,  др Љубиша Владушић, предложио је да сви чланови 

Комисије поставе питања кандидату како би се кроз разговор са њим могао стећи 

општи утисак о кандидату.  

Др Снежана Радукић поставила је питање како кандидат види даљи развој 

међународне сарадње Факултета пословне економије Бијељина и Универзитета у 

Источном Сарајеву, песебно гледано кроз призму Теоријске економије. 

Затим је питања поставио  др Горан Поповић, који је активно учествовао у 

интервјуу путем видео позива. Он је позвао кадидата да објасни своја 

менторства, рад на пројектима и сарадњу са другим научноистраживачким 

институцијама. 

Питања је поставио и предсједник Комисије, др Љубиша Владушић, 

интересујући се  како кандидат види економску политику и развој у постојећим 

условима и шта би предложио креаторима и носиоцима економске политике у 

вези са тим. 

Др Снежана Радукић надовезала се на питање др Љубише Владушића, те позвала 

кандидата да се осврне на питање деглобализације на глобалном нивоу. 

Након постављених свих питања кандидат је дао одговоре. 

Затим је др Љубиша Владушић поставио питање како кандидат види, кроз 

програм рада са студентима, потребу да млади људи буду спремни да стичу 

знања и вјештине, те, као такви, да помогну у одговору на проблеме везане за 

економску политику. 

Кандидат је одговорио на постављена питања. Након одговора кандидата, др 

Љубиша Владушић коментарисао је књиге које је кандидат приложио као доказ 

за испуњеност услова из закона, питајући га да ли су рецензенти навели у којем 

обиму је рађена измјена и допуна, с обзиром на то да се ради о измијењеним и 

допуњеним издањима, односно да ли је испуњен услов од најмање 30% новог 

текста у односу на претходно издање? Такође, коментарисао је и другу књигу 

(Основи економије) знајући да се појављује коаутор, са питањем да ли је 

раздвојено шта је писао који од аутора? Је ли то наглашено шта је чији текст? 

Кандидат је одговорио на постављена питања, приложио Комисији доказе да су 

рецензенти у својим рецензијама навели да су измијењена и допуњена издања 

                                                 
7
 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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освјежена са више од 30% новог текста, а да у предговору књиге Основи 

економије, јасно пише  шта је ново урађено у овом издању, као и децидно 

раздвајање шта је писао који од аутора. Комисији су предати докази на увид, и 

она се увјерила да су испуњени услови у том смислу.  

Комисија сматра да је кандидат оставио позитиван утисак, да посједује научну 

утемељеност и опредијењеност за универзитетску наставну дјелатност и научна 

истраживања у научној области за коју је расписан конкурс, те да испуњава све 

услове за избор у звање редовног професора на ужу научну област Теоријска 

економија. 

Интервју је завршен у 11h и 50 минута. Записник о одржаном интервјуу са 

кандидатом потписан је од стране присутних чланова Комисије, затим је 

протоколисан под бр.145-01/21 од 15.03.2021. године ипредат  архиви Факултета.  

Чланови  Комисије, као и кандидат, добили су по један примјерак записника.  

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ 

ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
8
 

 

Кандидат je  раније имаo изборe на универзитетима, тако да се одредба члана 93. 

Закона о високом образовању РС не односи на кандидатa.  

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

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

за избор у звање или их не испуњава.  

Члан 77. (1) „д“ Закона о високом образовању и члан 38. став 1., алинеја 3. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља  

Први кандидат Проф. др Зоран Мастило 

Минима-лни 

услови за избор у 

звање
9
 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

у звање
10

 Навести списак минимално 

прописаних услова 

Проведен један 

мандат у звању 

ванредног 

професора 

 

испуњава 

 

Ванредни професор за ужу научну област 

Теоријска економија Факултет пословне 

економије, Универзитет у Источном 

Сарајеву Одлука о избору у звање бр. 01-

С-262 - ХLII/15 од 18. 6. 2015. године.  

 

Двије објављене 

књиге (научну 

књигу, 

испуњава 
 

1. Проф. др Зоран Мастило, Пензијско и 

здравствено осигурање - правци 

реформе, Издавач: Оикос институт - 

                                                 
8
 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. 
9
 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 
10

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

члана 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, односно на основу члана 37., 38. и 39. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
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монографију или 

универзитетски 

уџбеник) након 

стицања звања 

ванредног 

професора  

 

Истраживачки центар Бијељина, 2020. 

Књига, треће измјењено и допуњено 

издање. Књига је до сада цитирана 

трипут (3). 

 

2. Проф. др Зоран Мастило, проф. др 

Алекса Милојевић, Књига, Основи 

економије, треће измијењено и 

допуњено издање, Издавач: Факултет 

пословне економије Бијељина, 

децембар, 2019. године. 

 

 

3. Проф. др Зоран Мастило, проф. др 

Снежана Радукић, др Зорана Костић, 

Дејан Мастило објавили су поглавље у 

монографији на тему Measuring the 

Market Power in the Context of the 

Behavioural Economics and Industrial 

Organization,  назив књиге Modeling 

Economic and Social Behavior, 245-259, 

Chapter 12, Nova Science Publishers, 

Inc.NewYork, USA, ISBN:978-1-53618-

094-7, 

LC record available at 

https://lcen.loc.gov/2020024364 

LC ebook record available at 

https://lcen.loc.gov/2020024365 

Urednici: Lucas A. Jodar Sanchez, Elena 

de la Poza Plaza, Paloma Merello 

Gimenez, Alberto CelanI. 

   

Осам научних 

радова из области 

за коју се бира 

објављених у 

научним 

часописима и 

зборницима са 

рецензијом, након 

стицања звања 

ванредног 

професора  

 

 

 

 

испуњава 

 

Радови објављени у међународним 

часописима са рецензијом 

 

1. Проф. др Зоран Мастило, проф. др 

Снежана  Радукић, проф. др Љубиша 

Владушић и др. Зорана Костић 

објавили су рад на тему: 

“Measuring of The Goods and Labor 

Markets Efficiency: Comparative Study of 

Western Balkan Countries” Часопис 

Montenegrin Journal of Economics, 

http://mnje.com/  Vol. 15, No. 2 (2019), 

pages 99-112.  

DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-2.8 

Рaд je од стране часописа категорисан 

као оригинални научни рад. Рад је 

објављен у научном часопису од 

међународног значаја и индексиран је 

у оквиру ESCI – Web of Science – 

https://lcen.loc.gov/2020024364
https://lcen.loc.gov/2020024365
http://mnje.com/
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(Emerging Sources Citation Index), као 

и на ELSEVIER'S SCOPUS Q1, 

налази се на 56 мјесту од 228 најбољих 

часописа, сврстани у Q1.  Рад је 

доступан и у свим најзначајнијим 

цитатним базама попут Cabell's, 

ECONIS Datenbank, OAJ - Directory of 

Open Access Journals, Genamics Journal 

Seek (2012), NewJour, ProQuest - 

ABI/Inform, Research Library, Social 

Sciences, RePEc, Scirus, Ulrich's 

Periodicals Directory, World-Wide Web 

Virtual Library, EBSCO Publishing, Inc., 

Index Copernicus International S.A. 

database, Journal of Economics 

Literature. 

http://mnje.com/sites/mnje.com/files/095

_-109-_radukic_et_al..pdf 

Рад је цитиран  два (2) пута. 

 

2. Проф. др Зоран Мастило објавио је рад 

на тему: Анализа структуре 

незапослености високообразованих 

кадрова у Републици Српској и мјере за 

њезино смањење, Рад је објављен у 

ECONOMICS часопису за иновацијска 

и економска истраживања, Volume 3 

(2015): Issue 1 (јун 215). 

DOI:10.1515/eoik-2015-0001;  

УДК331.548-057.191(497.6RS), стр.21–

35. 

Рад је цитиран једанпут (1). 

Линк 

часописа:https://content.sciendo.com/vie

w/journals/eoik/eoik-overview.xml  

Линк рада: 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/

j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-

0001/eoik-2015-0001.pdf  

Радове објављене у часопису 

реферишу базе: Baidu Scholar, Cabell's 

Directory, CEJSH (The Central European 

Journal of Social Sciences and 

Humanities), CNKI Scholar (China 

National Knowledge Infrastructure), 

CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, 

DOAJ (Directory of Open Access 

http://mnje.com/sites/mnje.com/files/095_-109-_radukic_et_al..pdf
http://mnje.com/sites/mnje.com/files/095_-109-_radukic_et_al..pdf
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/3/1/eoik.3.issue-1.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/3/1/eoik.3.issue-1.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf
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Journals), EBSCO (relevant databases), 

EBSCO Discovery Service, EconBiz, 

ERIH PLUS (European Reference Index 

for the Humanities and Social Sciences), 

Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, 

KESLI-NDSL (Korean National 

Discovery for Science Leaders), MIAR, 

MyScienceWork, Naviga (Softweco), 

Primo Central (ExLibris), ProQuest 

(relevant databases), Publons, QOAM 

(Quality Open Access Market), 

ReadCube, Research Papers in 

Economics (RePEc), Summon 

(ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals 

Directory/ulrichsweb, WanFang Data, 

WorldCat (OCLC). 

 

3. Проф. др Зоран Мастило, објавио је  

рад на тему: Economic Policy as a 

Determinant of Development and More 

Efficient Business Operation in the 

Republic of Srpska, RedFame, Business 

and Management Study, 

http://redfame.com/journal/index.php/bm

s/about/editorialTeam 

Online Published: November 29, 2016 

Vol.2, No.4; December 2016, ISSN 

2374-5916, E-ISSN 2374-5924,  

URL: http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i

4.2027,  

doi 10.11114/bms.v2i4.2027, pages  70-

77. 

http://www.redfame.com/journal/index.p

hp/bms/article/viewFile/2027/2146 

 

 

4. Проф. др Зоран Мастило, проф. др 

Горан Поповић, проф. др Владимир 

Закић, објавили су рад на тему: „Value 

Creation Concept In Stakeholder And 

Shareholder Economies”,  

RedFame, Applied Economics and 

Finance, 

http://redfame.com/journal/index.php/aef 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i4.2027
http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i4.2027
http://www.redfame.com/journal/index.php/bms/article/viewFile/2027/2146
http://www.redfame.com/journal/index.php/bms/article/viewFile/2027/2146
http://redfame.com/journal/index.php/aef
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Available online: February 6, 2017. Vol. 

4, No. 2; March 2017 

ISSN 2332-7294  

E-ISSN2332-7308 

URL:http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.

2200 

doi:10.11114/aef.v4i2.2200,pages155-

162, 

http://redfame.com/journal/index.php/aef/

article/view/2200 

Рад је цитиран  једампут (1). 

 

5. Проф.др Зоран Мастило, проф. др 

Радмила Чичковић објавили су рад: 

„Structural Weaknesses in the Economy 

of Bosnia and Herzegovina – A Brake on 

Growth and Development“, RedFame, 

Applied Economics and Finance, 

http://redfame.com/journal/index.php/aef

Available online: avgust 24, 2017. 

Vol. 4, No. 5; September 2017 pages 54-

64  ISSN 2332-7294 E-ISSN 2332-7308 

doi:10.11114/aef.v4i5.2620 

URL:https://doi.org/10.11114/a 

ef.v4i5.2620 

http://redfame.com/journal/index.php/aef/

article/view/2620 

 

6. Проф. др Зоран Мастило објавио је 

рад: Impact of Digital Growth in Modern 

Business, RedFame, Business and 

Management Studies, 

http://redfame.com/journal/index.php/bm

s/about/editorialTeam 

Online Published: November 12, 2017. 

Vol. 3, No. 4; December 2017 pages 59-

63,  ISSN: 2374-5916 E-ISSN: 2374-

5924 

DOI: 

https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650 

doi:10.11114/bms.v3i4.2650  

URL: 

https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650 

http://redfame.com/journal/index.php/bm

http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.2200
http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.2200
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2200
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2200
http://redfame.com/journal/index.php/aef
http://redfame.com/journal/index.php/aef
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2620
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2620
http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650
https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650
http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/view/2650
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s/article/view/2650 

Рад је цитиран пет пута (5). 

https://scholar.google.com/citations?user

=f17sOIsAAAAJ&hl=sr 

 

7. Проф. др Зоран Мастило објавио је 

рад: „Pension System as a Limitation 

Factor on the Development of the 

Economy of the Republic of Srpska”  

Часопис: SciPress  

https://www.scipress.com/ILSHS 

International Letters of Social and 

Humanistic Sciences Submitted: 2019-

01-29     

ISSN: 2300-2697, Vol. 87, pages 41-55 

Revised: 2019-04-02 

doi:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.

87.41 2019 SciPress Ltd, Switzerland 

https://www.scipress.com/ILSHS.87.41.p

df 

 

8. Проф. др Снежана Радукић, проф. др 

Зоран Мастило и др. Зорана Костић 

објавили су рад на тему: Effects of 

digital transformation and network 

externalities in the telecommunications 

Рад је објављен: ECONOMICS 

часопису за иновацијска и економска 

истраживања 

https://content.sciendo.com/view/journals

/eoik/eoik-

overview.xml?tab_body=overview 

Volume 7 (2019): Issue 2 (Dec 2019) 

pages 31-42. 

https://content.sciendo.com/view/journals

/eoik/7/2/article-p31.xml 

http://economicsrs.com/index.php/econo

micus/article/view/187/142 

DOI: 10.2478/eoik-2019-0019 

UDK: 621.391:004.738.5 

Радове објављене у часопису 

реферишу базе: Baidu Scholar, Cabell's 

Directory, CEJSH (The Central European 

Journal of Social Sciences and 

Humanities), CNKI Scholar (China 

National Knowledge Infrastructure), 

http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/view/2650
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr
https://www.scipress.com/ILSHS
https://www.scipress.com/ILSHS.87.41.pdf
https://www.scipress.com/ILSHS.87.41.pdf
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml?tab_body=overview
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml?tab_body=overview
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml?tab_body=overview
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/7/2/article-p31.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/7/2/article-p31.xml
http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/187/142
http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/187/142
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CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, 

DOAJ (Directory of Open Access 

Journals), EBSCO (relevant databases), 

EBSCO Discovery Service, EconBiz, 

ERIH PLUS (European Reference Index 

for the Humanities and Social Sciences), 

Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, 

KESLI-NDSL (Korean National 

Discovery for Science Leaders), MIAR, 

MyScienceWork, Naviga (Softweco), 

Primo Central (ExLibris), ProQuest 

(relevant databases), Publons, QOAM 

(Quality Open Access Market), 

ReadCube, Research Papers in 

Economics (RePEc), Summon 

(ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals 

Directory/ulrichsweb, WanFang Data, 

WorldCat (OCLC). 

 

9. Проф. др Зоран Мастило, проф.др 

Стево Пашалић, доц. др Александар 

Ђурић и Душко Марковић објавили су 

рад на тему: Demographic trends and 

the educational system of the Republic of 

Srpska. 

Рад је објављен у ECONOMICS, 

часопису за иновацијска и економска 

истраживања, Vol 8, No 1. 2020. pages 

93-113. 

http://economicsrs.com/index.php/econo

micus/article/view/13 

DOI: 10.2478/eoik-2020-0007 

UDK: 314.83:314.18]:371.39 

Радове објављене у часопису 

реферишу базе: Baidu Scholar, Cabell's 

Directory, CEJSH (The Central European 

Journal of Social Sciences and 

Humanities), CNKI Scholar (China 

National Knowledge Infrastructure), 

CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, 

DOAJ (Directory of Open Access 

Journals), EBSCO (relevant databases), 

EBSCO Discovery Service, EconBiz, 

ERIH PLUS (European Reference Index 

for the Humanities and Social Sciences), 

Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, 

KESLI-NDSL (Korean National 

Discovery for Science Leaders), MIAR, 

http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/13
http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/13
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MyScienceWork, Naviga (Softweco), 

Primo Central (ExLibris), ProQuest 

(relevant databases), Publons, QOAM 

(Quality Open Access Market), 

ReadCube, Research Papers in 

Economics (RePEc), Summon 

(ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals 

Directory/ulrichsweb, WanFang Data, 

WorldCat (OCLC). 

 

Радови објављени у међународним 

зборницима са рецензијом 

1. Проф. др Зоран Мастило и проф. др 

Olha Komelina, Assessment of Efficiency 

of Modern Mechanisms for Providing  

Innovative Investment Mechanisms for 

the Development of the National 

Economy, СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ  Матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції  26 жовтня 2017 

року   UDC 330.322 pages 16-20. 2017. 

http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads

/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%

D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf 

 

Успјешно 

реализовано 

менторство 

кандидата за степен 

другог или трећег 

циклуса  

 
 

 

 

испуњава 

 

Кандидат је успјешно реализовао 

менторства на изради мастер рада код пет 

студената који су завршили други циклус 

студија:  

1. Наташа Мичић, мастер рад на тему: 

„Утицај економије засноване на знању 

на запосленост високообразованих 

кадрова у РС“ Факултет пословне 

економије у Бијељини. 

Ментор и члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 05.07.2017. 

године.  

Ужа научна област: Теоријска и 

Дигитална економија. 

 

2. Ненад Божовић, мастер рад на тему: 

„Валутни одбор као ограничење или 

рјешење развоја економија земаља 

http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf
http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf
http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf
http://oikosinstitut.org/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.1_2%D0%923-2.pdf
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Југоисточне Европе“ Економски 

факултет Пале, Универзитет у 

Источном Сарајеву. 

Ментор и члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 16.10.2018. 

године.  

Ужа научна област: Макроекономија.  

 

3. Марина Савић, мастер рад на тему: 

„Проблеми јачања конкурентности 

као ограничење развоја БиХ“ 

Економски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву. 

Ментор и члан комисије.  

Рад је успјешно одбрањен 26.12. 2018. 

године. 

Ужа научна област: Макроекономија.  

 

4. Сандра Еркић, мастер рад на тему „ 

Стратегија Нове економије у 

функцији развоја реалног сектора у 

Републици Српској с циљем веће 

запослености“- Факултет пословне 

економије у Бијељини. 

Ментор и члан комисије.  

Рад је успјешно одбрањен је 25.6. 2019. 

године. 

Ужа научна област: Теоријска и 

Дигитална економија. 

5. Mирјана Тешић, мастер рад на тему: 

„Домети и трендови економије 

знања“ Факултет пословне економије 

у Бијељини. 

Ментор и члан комисије. 

Рад је успјешно одбрањен 25.02.2020. 

године. 

Ужа научна област: Дигитална 

економија. 

 

Важно је истаћи да је кандидат био 

предсједник комисије за одбрану 

докторске дисертације: 

 

1. Андријана Мркајић Атељевић, 

докторска дисертација на тему: 

„Утицај стандарда Европске уније на 

конкурентност и одрживост развоја 

туризма у Босни и Херцеговини“ 

Факултет пословне економије у 

Бијељини.   

Рад је успјешно одбрањен 27.02.2020. 
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године. 

 

Комисија такође истиче да је кандидат 

био предсједник комисије и члан на 

десетине мастер радова на Факултету 

пословне економије и на Економском 

факултету Пале. 

 

Има успјешно 

остварену 

међународну 

сарадњу са другим 

универзитетима и 

релевантним 

институцијама у 

области високог 

образовања  

 

испуњава 

 

Гостујућа настава – предавања 

 

Проф. др Зоран Мастило  на позив THE 

POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS 

AND BUSINESS http://ue.poznan.pl/en/ 

одржао је гостујуће предавање 15.11.2018. 

године, на тему: “Макроекономски 

амбијент БиХ као придружене чланице 

ЕУ“  

Рад је излаган на Српском језику, 

обезбијеђен превод на Пољском и 

Енглеском језику. 

Осим домаћина (проф. др Аndrzej 

Niemiec) предавању су присуствовали 

бројни студенти као и други научни 

радници Универзитета.  

Након завршеног предавања у име 

ректора Универзитета prof. dr hab.Maciej 

Žukowski, prof. zw. UEP, проф. др Зорану 

Мастилу признање је  уручио  проф. др 

Аndrzej Niemiec. 

https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalen

darz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-prof-

zorana-mastilo,a78596.html 

http://oikosinstitut.org/gostujuca-predavanja/ 

Проф. др Зоран Мастило, на позив 

Polytechnic University of Valencia, одржао 

је гостујуће предавање 21.11.2019. године, 

на тему: The Impact of Business into the 

Development of National Economy“ (Based 

on the examples of Serbia and Bosnia and 

Herzegovina)  Рад је излаган на Српском 

језику, а обезбијеђен је превод на 

Шпански и Енглески језик. Осим 

домаћина (проф. др Elena de la Poza Plaza) 

предaвању су присуствовали бројни 

студенти као и други научни радници 

Универзитета. Након завршеног 

предавања у име ректора Универзитета, 

Mr. Francisco J. Mora Mas, проф. др 

Зорану Мастилу признање је уручила 

проф. др Elena de la Poza. 

https://oikosinstitut.org/gostujuce-

http://ue.poznan.pl/en/
https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-prof-zorana-mastilo,a78596.html
https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-prof-zorana-mastilo,a78596.html
https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/wyklad-otwarty-prof-zorana-mastilo,a78596.html
http://oikosinstitut.org/gostujuca-predavanja/
https://oikosinstitut.org/gostujuce-predavanje/
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predavanje/ 

 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Предходно наведено 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Предходно наведено 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

Није било пријављених других кандидата. 

 

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. 

На конкурс за избор у звање редовног/ванредног професора, за ужу научну 

област Теоријска економија, приспјела је једна пријава: уредна, потпуна и 

благовремена, пријава др Зорана Мастила, у научном звању ванредни професор. 

Након прегледа достављене документације: књига, монографија (факултетских 

књига), објављених радова, те процијењеног квалитета наставног рада кандидата 

и других елемената од значаја за избор у звање редовног професора и обављеног 

интервјуа, Комисија је стекла увјерење да кандидат испуњава све услове за избор 

у звање редовног професора, дефинисане чланом 77. став 4, тачка д. Закона о 

високом образовању (''Сл. гласник Републике Српске'' бр. 73/10,104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16, 5/2017 и 31/2018), у којем је наведено да за редовног 

професора може бити биран кандидат који: 1) има проведен најмање један 

изборни период у звању ванредног професора, 2) има најмање осам научних 

радова из области за коју се бира, објављених у научним часописима и 

зборницима са рецензијом након стицања звање ванредног професора, 3) има 

најмање двије објављене књиге (научну књигу, монографију или универзитетски 

уџбеник) након стицања звања ванредног професора, 4) је успјешно реализовао 

менторство кандидата за степен другог или трећег циклуса, и 5) има успјешно 

остварену међународну сарадњу са другим универзитетима и релевантним 

институцијама у области високог образовања.  

Др Зоран Мастило је у свом научноистраживачком раду показао резултате у 

цјелокупном периоду проведеном у академском звању ванредног професора на 

Факултету пословне економије и Економском факултету на Палама 

Универзитета у Источном Сарајеву. Кандидат је објавио три (3) од тога, двије (2) 

књиге су проглашене основном факултетском књигом, што потврђује и матични 

факултет кандидата, један  (1) рад у часопису индексираном на Web of Science и 

Scopus, осам (8) радова  у међународним научним часописима, који су 

категорисани од стране надлежних институција као часописи прве или друге 

категорије, међународно индексирани, које реферишу бројне базе. У периоду од 

последњег избора кандидат је учествовао на више научних скупова, 

међународних конференција и конференција са међународним учешћем, које су 

категорисане од стране надлежних институција. Један (1) рад са коауторком из 

Украјине, објавио је у међународном зборнику  са рецензијом. Анализа 

претходно приказаних радова показује да се кандидат у свом раду бави 

актуелним питањима и проблемима из уже научне области Теоријска економија, 

док је структура објављених радова у складу са прописаним критеријумима.  

Комисија сматра важним и истиче да је кандидат: 

https://oikosinstitut.org/gostujuce-predavanje/
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др Зоран Мастило до сада (20) пута цитиран, профил кандидата: 

https://scholar.google.com/citations?user=0riqMMsAAAAJ&hl=en 

Затим важно је истаћи и профил кандидата на: 

publons https://publons.com/researcher/1652108/zoran-mastilo/ на којем је видљиво 

да је до сада исти био осам (8) пута рецензент радова који су садржани у Web of 

Science и Scopus. 
У наставно-педагошком раду, кандидат др Зоран Мастило остварио је високе 

резултате исказане бројем одржаних часова наставе у току академске године, 

првог и другог циклуса студија. Kандидат др Зоран Мастило од 2015. до 2020. 

године,  је био ментор за пет мастер радова. На другом циклусу студија у истом 

периоду био је девет (9) пута предсједник и члан комисије на одбранама мастер 

радова. У истом периоду кандидат је на трећем циклус студија био предсједник 

комисије на једној одбрани докторске дисертације, фебруар 2020. године. 

Свој стручни и научни рад доказао је учешћем у пројектима, извођењем 

гостујућих предавања на факултетима, како у земљи тако и у иностранству, 

односом и сарадњом са студентима, чланством у научним и организационим 

одборима реномираних међународних часописа, зборника и конференција, као и 

другим пословима у оквиру своје струке. Комисија констатује да кандидат др 

Зоран Мастило може знатно допринијети развоју уже научне области Теоријска 

економија на Факултету пословне економије Бијељина,  Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

Увидом у научну и стручну оријентацију кандидата др Зорана Мастила, 

Комисија за припрему и писање Извјештаја са задовољством констатује да 

кандидат задовољава све услове Конкурса Универзитета у Источном Сарајеву 

за избор у звање редовног професора, у складу са Законом о високом образовању, 

као и са Правилником о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета Источно Сарајево и његовим измјенама и допунама. Комисија 

једногласно предлаже Наставно–научном  вијећу Факултета пословне 

економије Бијељина и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да др Зорана 

Мастила изаберу у звање редовног професора за ужу научну област Теоријска 

економија.  

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=0riqMMsAAAAJ&hl=en
https://publons.com/researcher/1652108/zoran-mastilo/
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IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору 

дужан је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини 

сасатвни дио овог извјештаја комисије.  

 

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

 

                                              1. ________________________________ 

 

 

 

 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


