
 

НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

EKOНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

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

вишег асистента, ужа научна област Економско планирање и развој 

 

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

Источном Сарајеву, број 797/21 од 20. маја 2021. године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 05. маја 2021. године, за избор у академско звање вишег асистента, 

ужа научна област Економско планирање и развој. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив 

факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. др Марко Ђого, ванредни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Међународна економија  

Датум избора у звање: 10. децембар 2018. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

2. др Милорад Филиповић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Економска политика и развој  

Датум избора у звање: 11. јул 2016. године 

Универзитет у Београду 

Економски факултет Београд 

3. др Предраг Млинаревић, доцент, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Теоријска економија  

Датум избора у звање: 20. април 2018. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Пале 

 

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

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

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

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се 2 (два) кандидата: 

1. Арсен (Ненад) Хршум, магистар економије и  

22. Бранислав (Милош) Јањетовић, економски техничар. 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове3 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 394. 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 Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-108-XV/21 од 29. 

априла 2021. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Дневни лист „Глас Српске“ од 05. маја 2021. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

Звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан 

Виши асистент, ужа научна област Економско планирање и развој 

Број пријављених кандидата 

Два (2) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ: Арсен Хршум, мр 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Арсен (Ненад) Хршум 

Датум и мјесто рођења 

10. јануар 1988. године, Рогатица, РС/БиХ 

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



 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Мај 2012. - септембaр 2013. године: „Smart System Solution д.о.о.“ Пале; 

Октобар 2013. - данас: Економски факултет Пале 

Звања/радна мјеста 

Асистент (октобар 2013. - октобар 2016. године), Универзитет у Источном Сарајеву, 

ОЈ Економски факултет Пале 

Виши асистент (октобар 2016. - данас), Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ 

Економски факултет Пале 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

/ 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2007-2011. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм Економија, смјер Економија јавног сектора 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 9,03 (студент генерације), дипломирани економиста  

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2011-2016. година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм Финансије, смјер Рачуноводство и ревизија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 10,00 (студент генерације), магистар економије 

Наслов мастер рада 

„Предности и могући недостаци програма Међународног монетарног фонда у 

земљама у транзицији“ 

Ужа научна област 

Економско планирање и развој/Економска политика 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Економски факултет Универзитета у Београду, (студент), студијски програм 

Економија, година уписа: 2016. 

Наслов докторске дисертације 

Кандидат се тренутно налази у фази пријаве теме докторске дисертације 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Ужа научна област 

Економско планирање и развој 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

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

Економско планирање и развој, 2013-2016. године 

26. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, виши асистент, 

УНО Економско планирање и развој, 2016-2021. године 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Владушић, Љ., Хршум, А., Крунић, Б., Бојовић, А. и Икић, Т., „Мала и средња 

предузећа у функцији развоја туризма - анализа на примјеру ОЦ Јахорина“, II 

Научно-стручна конференција са међународним учешћем Јахорински пословни 

дани: предузетништва, гастрономије и туризма, Пале - Јахорина, 2013. године; 

2. Хршум, А., „Увођење корпоративног управљања у јавна предузећа са циљем 

повећања њихове ефикасности“, IV Научно-стручна конференција са 

међународним учешћем Јахорински пословни дани: туризам у функцији 

економског развоја, Пале - Јахорина, 2015. године; 

3. Ребић, М. и Хршум, А., „Контрола државне помоћи у Европској унији у 

функцији јачања тржишне конкуренције“, XX научни скуп Стратегијски 

менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, 

Суботица - Палић, 2015. године; 

4. Ребић, М., Боровић, З. и Хршум, А., „Предаторске цијене као облик стратешког 

понашања предузећа“, V Научно-стручна конференција са међународним 

учешћем Јахорински пословни форум: Туризам и конкурентност, Пале - 

Јахорина, 2016. године; 

5. Владушић, Љ., Ребић, М. и Хршум, А., „Управљање ризицима у циљу пословног 

одлучивања у кризним ситуацијама“, XXI научни скуп Стратегијски менаџмент 

и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица - Палић, 

2016. године. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора7 

Радови: 

1. Хршум, А., Владушић, Љ. и Ребић, М., „Компаративна анализа Инвестиционо-

развојне банке Републике Српске и Развојне банке Федерације Босне и 

Херцеговине“, VII Научна конференција са међународним учешћем Јахорински 

пословни форум: Одрживи развој и институционално окружење, Пале - Јахорина, 

2018. године; 

Доступност извора финансирања и њихова цијена услов су динамизације привредне 

 
6 Навести све претходне изборе у звања. 
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

активности одређеног економског субјекта, регије или државе. У овом домену, 

водећу улогу имају финансијска тржишта и посредници који су у већини случајева у 

приватном власништву. Ипак, у посљедњих неколко деценија, јавља се тренд 

оснивања финансијских инситуција у државном власништву које настоје да подрже 

домаћу економску активност. Ово је нарочито изражено у државама које се 

сврставају у групу земаља у развоју. Следећи позитивне праксе, Република Српска и 

Федерација Босне и Херцеговине су основале развојне банке које су у потпуности у 

државном власништву. У складу са наведеним, предмет рада јесте упоредна анализа 

функционисања Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Развојне банке 

Федерације Босне и Херцеговине. Иако постоје значајне разлике у функционисању 

ових институција, поређење циљеви дјеловања, активности, система управљања, 

ефикасности и кредитне политике, може да идентификује позитивне праксе и да 

препозна одређена ограничења са којима се ово субијекти сусрећу. На основу 

претходног, основи циљ рада је свеобухватно сагледавање позитивних и негативних 

страна у пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Развојне 

банке Федерације Босне и Херцеговине уз давање препорука за побољшање 

пословање. 

 

2. Хршум, А., „Реструктурирање јавних предузећа“, X Научна конференција са 

међународним учешћем Јахорински пословни форум: Југоисточна Европа у 

вртлогу кризе 2020, дисруптивних иновација, политика и мјера за одржив 

привредни раст, Пале - Јахорина, 2021. године. 

У раду је приказан појам јавних предузећа, основне карактеристике, позиција у 

оквиру привреде Босне и Херцеговине са нагласком на основне изворе 

неефикасности. Бројна економска литература је посвећена изучавању узрока лоших 

перформанси јавних предузећа. Ипак, не постоји довољан број препорука које би 

омогућиле креирање одговарајућег оквира за рјешавање извора неефикасности и 

потенцијалних негативних утицаја јавних предузећа на економију у цјелини. Тим 

прије што постоје значајне разлике у карктеристикама привређивања, врстама јавних 

предузећа и улози коју имају у савременим државама. Због тога, у раду се 

анализирају карактеристике процеса реструктурирања, могућности и специфичности 

примјене на јавна предузећа са нагласком на покретачке снаге, могуће облике и 

позитивне ефекте. Основни циљ рада је сагледавање постојеће законодавне 

регулативе у Босни и Херцеговини која се односи на процес реструктурирања јавних 

предузећа и давање препорука у погледу унапријеђења тренутног регулаторног 

оквира и јавних политика како би се створиле претпоставке за спровођење процеса 

реструктурирања са циљем минимизирања негативних ефеката и превазилажења 

ограничења са којима се сусрећу јавна предузећа у Босни и Херцеговини. 

 

Уџбеник: 

1. Владушић, Љ., Кулина, Д. и Хршум, А., „Економија јавних предузећа - Теорија и 



 

 

пракса у Републици Српској“, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно 

Сарајево, 2018. година. 

Књига „Економија јавних предузећа – теорија и пракса у Републици Српској“ 

представља измијењено и допуњено издање скрипте под насловом „Економија јавних 

предузећа“ (издата у јуну 2013. године). Ово издање је универзитетски уџбеник 

намијењен прије свега студентима првог циклуса студија на Економском факултету 

на Палама, али и свим другим студентима који изучавају материју која се односи на 

јавни сектор и јавна предузећа. Књига треба да помогне студентима да разумију 

начин на који функционишу јавни сектор и јавна предузећа у оквиру савремене 

привреде и тржишног пословања, те да одговори на питања шта су кључни проблеми 

функционисања и који су недостаци чијим отклањањем би јавни сектор у цјелини, а 

посебно јавна предузећа постали још значајнији фактор задовољавања потреба 

грађана, са једне, и важан судионик модерне економије и економског раста, са друге 

стране. Такође, књига је корисна и за упознавање једног ширег хетерогеног круга 

читалаца са овом материјом. У погледу садржаја књига је подијељена на пет 

основних глава. Прва глава носи наслов Економија јавног сектора и посвећена је 

дефинисању појмова јавни сектор, мјештовита привреда, тржишна ефикасност и 

Парето-ефикасност. Посебна пажња обраћена је на анализу јавног сектора и 

указивање на изворе неефикасности, али и на несавршености тржишта, које често 

одступа од своје равнотеже. Завршни дио ове главе усмјерен је ка презентовању 

концепта новог јавног менаџмента, маркетинга у јавном сектору, те модела јавно-

приватног партнерства који могу да унаприједе ефикасност јавног сектора. Друга 

глава, под насловом Појам и карактеристике предузећа, настоји да упозна читаоца са 

појмом, предметом и циљем изучавања економике предузећа, даје дефиницију 

предузећа, указује на разлоге постојања предузећа, а посебан нагласак ставља на 

врсте савремених предузећа. Трећа глава насловљена са Економија јавних предузећа 

у потпуности је посвећена појму, дјелатности и разлозима оснивања јавних 

предузећа. У оквиру овог дијела посебно је анализирана проблематика мјерења 

перформанси у јавним предузећима, а глава се завршава детаљним прегледом 

проблематике финансијског извјештавања и ревизије јавних предузећа. У четвртој 

глави представљена је законодавна регулатива јавних предузећа у Републици 

Српској, а највећи дио овог дијела односи се на истраживање карактеристика и 

обиљежја 11 јавних предузећа која је Влада Републике Српске одредила као 

стратешки значајна. Свако јавно предузеће анализирано је са аспекта основих циљева 

дјеловања, мисије и визије, финансијске позиције и развојних планова и пројеката. 

Такође, уз свако предузеће истакнуте су одређене специфичности у вези са његовим 

пословањем. Посљедња (пета) глава књиге анализира макроекономску позицију 

Републике Српске и Босне и Херцеговине, указује на основне карактеристике 

процеса транзиције и даје преглед најзначајнијх међународних финансијских 

институција које својим дјеловањем имају јак утицај на економију, али и јавни сектор 

Републике Српске и Босне и Херцеговине. У методолошком смислу књига је у 



 

 

потпуности усклађена са Правилником о уџбенику на Универзитету у Источном 

Сарајеву и Правилником о издавачкој дјелатности Економског факултета Пале. 

Писана је јасним и прецизним стилом а у Предговору, прецизно су наведена 

поглавља која су аутори обрађивали (Арсен Хршум је аутор тачака 4.9, 4.10, 4.11, 

4.14 и 4.15. и главе 5 (осим тачака 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5). На почетку сваке главе дати 

су основни циљеви, а на крају одговарајућа питања, теме за дискусију и провјеру 

знања. На самом крају књиге, наведени су кључни појмови са објашњењима, а у 

посебном дијелу дати су Прилози који се директно или индиректно односе на 

тематику књиге и служе да детаљније упознају читаоца са овом материјом. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Прије посљедњег избора у звање виши асистент (октобар 2016. години), кандидат је био 

ангажован на Универзитету у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет Пале са 

избором у звање асистента. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

Предмети на којима је кандидат био ангажован након посљедњег избора у 

звање: 

Након избора у звање вишег асистента на УНО Економско планирање и развој (2016. 

година), кандидат Арсен Хршум је био ангажован – изводио вјежбе на Економском 

факултету Пале на предметима: Теорија и анализа економске политике (I циклус 

студија, СП Економија, Економски факултет Пале), Економија јавних предузећа (I 

циклус студија, СП Економија, Економски факултет Пале), Локални економски 

развој (I циклус студија, СП Економија, Економски факултет Пале) и Теорија развоја 

(I циклус студија, СП Економија, Економски факултет Пале). 

Поред наставних активности, на Економском факултету Пале обавља функцију 

секретара и члана уредништва научног часописа „Зборник радова Економског 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву“ и функцију секретара Катедре за 

теоријску економију. 

 

Резултати студентске анкете: 

У складу са достављеним доказима о резултатима анонимне студентске анкете, 

кандидат је, за период од зимског семестра академске 2013/2014. до зимског семестра 

академске 2020/2021. године, оцијењен оцјенама наведеним у графичком приказу: 

Графички приказ 1: Тренд просјечних оцјена на свим предметима у периоду од 2013. 

до 2020. године Арсен Хршум, мр 

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

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

 
 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

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

стручне дјелатности. 

Кандидат Арсен Хршум, мр је учесник Пројектног тима за израду пројекта „Реформа 

законодавства о реструктурирању, реорганизацији и стечају у светлу европских 

тенденција“ чији је носилац Универзитет у Источном Сарајеву - Правни факултет 

Пале а који је финансиран од стране Mинистарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво Републике Српске по конкурсу који је 

објављен 2020. године (пројекат је у поступку реализације). 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ: Бранислав Јањетовић, економски техничар 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бранислав (Милош) Јањетовић 

Датум и мјесто рођења 

28. мај 1975. године, Сарајево, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

/ 

Звања/радна мјеста 

/ 

Научна област 

/ 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

/ 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 



 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Детаљним увидом у Конкурсну документацију, Комисија је констатовала да је 

кандидат Бранислав Јањетовић у конкурсној документацији доставио само диплому о 

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

Назив студијског програма, излазног модула 

/ 

Просјечна оцјена током студија10, стечени академски назив 

/ 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

/ 

Назив студијског програма, излазног модула 

/ 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

/ 

Наслов магистарског/мастер рада 

/ 

Ужа научна/умјетничка област 

/ 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

/ 

Наслов докторске дисертације 

/ 

Ужа научна област 

/ 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. / 

211. / 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

/ 

Радови послије посљедњег избора/реизбора12 

/ 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
11 Навести све претходне изборе у звања. 
12 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

/ 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете13, менторство14) 

/ 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

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

Остале стручне дјелатности. 

/ 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА15 

Детаљним увидом у Конкурсну документацију, Комисија је констатовала да је 

кандидат Бранислав Јањетовић у својој конкурсној документацији доставио само 

диплому о завршеној средњој економској школи. Стога, овај кандидат није позван на 

интервју. 

 

На интервју je уредно позван Арсен Хршум. У складу са чланом 4а. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

дана 31. маја 2021. године у 13:00 часова на Eкономском факултету у Палама 

Универзитета у Источном Сарајеву, на интервју је приступио Арсен Хршум, који се 

пријавио на Конкурс за избор сарадника у академско звање вишег асистента за ужу 

научну област Економско планирање и развој, објављен у дневном листу “Глас 

Српске“ од 05. маја 2021. године. Интервју је одржан у присуству два члана 

комисије: проф. др Марка Ђога и доц. др Предрага Млинаревића. Проф. др Милорад 

Филиповић није био у могућности да присуствује. Прије почетка интервјуа, Комисија 

је констатовала да је извршила детаљан увид у комплентну конкурсну 

документацију/пријаву кандидата. 

 

Чланови Комисије разговарали су са кандидатом о његовим студијама и досадашњем 

професионалном ангажману. Кандидат је навео да је академске 2016/17. године 

уписао докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду 

(студијски програм Економија). Други циклус студија завршио је 2016. године на 

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

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
15 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.) 



 

 

Економском факултету Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, гдје је остварио 

просјек оцјена 10,00 и тиме проглашен за студента генерације. Дипломирао је 2011. 

године, остваривши просјек оцјена 9,03, такође, на Економском факултету Пале, 

Универзитета у Источном Сарајеву (студијски програм Економија, смјер Економија 

јавног сектора), када је проглашен за студента генерације и одликован Плакетом као 

један од најбољих студената Универзитета. У звање асистента на ужу научну област 

Економско планирање и развој биран је у октобру 2013. године, од када је изводио 

наставу на предметима првог и другог циклуса студија на Економском факултету 

Пале. У звање виши асистент је биран у октобру 2016. године на ужу научну област 

Економско планирање и развој и изводи наставу на предметима Теорија и анализа 

економске политике (I циклус студија, СП Економија, Економски факултет Пале), 

Економија јавних предузећа (I циклус студија, СП Економија, Економски факултет 

Пале), Локални економски развој (I циклус студија, СП Економија, Економски 

факултет Пале) и Теорија развоја (I циклус студија, СП Економија, Економски 

факултет Пале). Кандидат је, као основни мотив за пријаву на конкурс за избор 

сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Економско планирање и 

развој навео чврсту и јасну опредијељеност за бављење научним радом у области 

економске политике и развоја. Током интервјуа, чланови Комисије су кандидату 

поставили слиједећа питања: (1) да ли је систем валутног одбора дугорочно одржив у 

Босне и Херцеговине и (2) који су то нови трендови у сфери финансирања развоја. 

Кандидат Арсен Хршум, мр позитивно је одговорио на постављена стручна питања 

при чему је показао велико разумијевање практичног смисла изучавања дисциплине 

коју предаје, као и амбицију даљег усавршавања.  

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 ОБРАЗОВАЊУ16 

С обзиром да је, детаљним увидом у конкурсну документацију, утврђено да кандидат 

Бранислав Јањетовић има завршену средњу економску школу, Комисија цијени да у 

овом случају није оправдано организовати предавање из предмета који припада ужој 

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

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

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19). Надаље, детаљним увидом у 

конкурсну документацију, Комисија је утврдила да је Арсен Хршум, који се пријавио 

на конкурс за избор у научно-наставно звање, раније изводио наставу на 

високошколској установи те, у складу са чланом 93. Закона о високом образовању 

Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19), није било потребно организовати предавање из 

предмета који припада ужој научној области за коју је кандидат конкурисао. 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

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

избор у звање или их не испуњава.  

 
16 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. 



 

 

Први кандидат: Арсен Хршум, магистар економије 

Минимални услови за избор у 

звање17 

испуњава/ 

не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

1) завршен други циклус студија 

са најнижом просјечном оцјеном 

и на првом и на другом циклусу 

студија 8,0 или 3,5, односно 

кандидат који има научни степен 

магистра наука, сходно чл. 77, ст. 

(1), тач. б) Закона о високом 

образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 

26/19) и чл. 37. Правилника о 

поступку и условима избора 

академског особља Универзитета 

у Источном Сарајеву 

Испуњава 

Кандидат је завршио 

први циклус студија са 

просјечном оцјеном 9,03 

и други циклус студија 

са просјечном оцјеном 

10,00. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

/ 

Други кандидат: Бранислав Јањетовић, економски техничар 

Минимални услови за избор у 

звање18 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

1) завршен други циклус студија са 

најнижом просјечном оцјеном и на 

првом и на другом циклусу студија 

8,0 или 3,5, односно кандидат који 

има научни степен магистра наука, 

сходно чл. 77, ст. (1), тач. б) Закона о 

високом образовању РС (Службени 

гласник РС, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19) и 

Не  

испуњава 
/ 

 
17 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 
18 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 



 

 

чл. 37. Правилника о поступку и 

условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

/ 
 

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

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

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

Комисија констатује да су се на конкурс за избор сарадника у звање вишег асистента 

за ужу научну област Економско планирање и развој пријавила два (2) кандидата. 

 

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

оцјену укупне научне, стручне и наставне активности кандидата Арсена Хршума, мр, 

и Бранислава Јањетовића, а у складу са чланом 77. Закона о високом образовању 

(Службени Гласник РС, бр. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 

31/2018, 26/2019), члановима 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву 

и члановима 5., 6. и 37. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља на Универзитету у Источном Сарајеву, којима су прописани услови за избор 

у научно-наставна звања сарадника, Комисија налази да, од пријављених кандидата, 

једино кандидат Арсен Хршум испуњава законске услове за избор у звање вишег 

асистента те стога даје предност овом кандидату. Овакво опредјељење Комисије 

посљедица је, са једне стране, чињенице да кандидат Бранислав Јањетовић, 

економски техничар, не испуњава минимални услов за избор у звање вишег 

асистента.  

 

Са друге стране, кандидат Арсен Хршум, са завршеним другим циклусом студија, 

високим просјечним оцјенама студирања на првом (9,03) и другом циклусу студија 

(10,00), уписаним докторским студијама на Економском факултету Универзитета у 

Београду и својим темељитим образовањем, као и укупном стручном и научном 

активношћу, јасно указује на то да је ријеч о веома перспективном истраживачу и 

предавачу. Такође, кандидат Арсен Хршум има проведен један изборни период у 

звању асистента и један изборни период у звању вишег асистента управо на ужој 

научној области Економско планирање и развој. Сходно томе, Комисији и није било 

тешко да формира своје јединствено мишљење и приједлог на крају овог писаног 

реферата.  

 

Руководећи се одредбама Закона о високом образовању Републике Српске и 

Правилника о поступку и условима избора академског особља те имајући у виду 

приложени конкурсни материјал, остварене резултате, изјаву кандидата Арсена 



 

 

Хршума током интервјуа, искуство у настави, показан интерес за усавршавање у 

наставном и научно-истраживачком раду, као и укупну научно-истраживачку, 

образовну и стручну дјелатност кандидидата, Комисија са задовољством 

једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Економског факултета Пале, 

Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да кандидат Арсен Хршум, виши асистент Економског факултета 

Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, буде изабран у звање вишег асистента 

Економског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву за ужу научну 

област Економско планирање и развој.  

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

др Марко Ђого, ванредни професор, Економски факултет  

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

2. ____________________________________________, члан  

др Милорад Филиповић, редовни професор, Економски 

факултет у Београду, Универзитет у Београду 

3. ____________________________________________, члан 

др Предраг Млинаревић, доцент, Економски факултет  

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

Није било издвојеног закључног мишљења. 

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

 

 

Мјесто: Пале, Београд 

Датум: 4. 6. 2021. године 


