
 

 

                                          НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ И 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

редовни професор или ванредни професор, ужа научна област Регионална географија. 

          Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета у Палама, Универзитета у 

Источном    Сарајеву,    број: 1023/22 од 10. 05. 2022., именовани смо у Комисију за разматрање 

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

Српске“  од 06. 04. 2022. године, за избор у академско звање редовни професор, ужа научна 

област Регионална географија. 

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

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

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Рајко Гњато, предсједник                                                                                                              

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Друштвена и економска географија 

Уже научне области: Регионална  географија; Просторно планирање 

Датуми избора у звање: 2003; 2016. 

Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет. 

2. Проф. др Горан Јовић, члан  

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Друштвена и економска географија 

Ужа научна област: Туристичка географија  

Датум избора у звање: 2011. 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале 

3. Проф. др Дејан Шабић, члан 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Друштвена и економска географија 

Ужа научна област: Регионална географија 

Датум избора у звање: 2015. 

Универзитет у Београду, Географски факултет  

 

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

1. Горан (Васо) Мутабџија 
 

 

 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног или умјетничког поља, од којих је најмање 

један из уже научне или 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. 



 

 

 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући Закон о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Правилник о 

условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка 

звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/22), Статут Универзитета у 

Источном Сарајеву и Правилник о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 

кандидатима за изборе у звања, Научно-наставном вијећу Филозофског факултета 

Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи 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, број: 01-С-81-ХХХI/22 од 31. 3. 2022. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 
„Глас Српске“, 06. 04. 2022. 

Број кандидата који се бира 
 1 (један)  

Звање и назив уже научне/умјетничке области, за коју је конкурс расписан 
Редовни професор, Регионална географија 

Број пријављених кандидата 
 1 (један) 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 
Горан (Васо) Мутабџија 

Датум и мјесто рођења 
23. 09. 1962. 

Установе у којима је кандидат био запослен 
-ОШ «Благоје Паровић» Сарајево; 

-Ваздухопловна војна гимназија «Маршал Тито» Мостар;  

-ОШ «Алекса Шантић» Српска Илиџа;  

-Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, Сарајево; 

-Влада Републике Српске, Бања Лука; 

-Филозофски факултет, Пале.  

Звања/радна мјеста 
-наставник географије у основној школи,  

-професор географије у гимназији,  

-асистент, виши асистент, доцент и ванредни професор, 

-стручни савјетник у Савјету министара БиХ, 

-министар просвјете и културе у Влади Републике Српске. 

Научна област 
Регионална географија 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Географско друштво Републике Српске; Regional Science Association; Геобалканика. 



 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 
Природио-математички факултет Сарајево, 1981-86. 

Назив студијског програма, излазног модула 
Географија 

Просјечна оцјена током студија3, стечено академско звање 
Професор географије 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 
Природно-математички факултет, Бања Лука, 1998-2001. 

Назив студијског програма, излазног модула 
Географија 

Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 
Магистар географских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 
Економскогеографске промјене у дијелу Српског Сарајева и његовј околини  

Ужа научна/умјетничка област 
Друштвена географија.   

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 
Географски факултет, Београд, 2004-2008. 

Наслов докторске дисертације 
Просторно-функционалне промене у брдско-планинским пределима Републике Српске 

Ужа научна област, стечено академско звање 
Просторно планирање, доктор просторног планирања. 

Претходни избори у звања (институција, звање и период)4 

Филозофски факултет Пале, асистент, 1999-2001. 

Филозофски факултет Пале, виши асистент, 2001-2009. 

Филозофски факултет Пале, доцент, 2009-2016. 

Филозофски факултет Пале, ванредни професор, 2016-2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
4 Навести све претходне изборе у звања. 

  



 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

I: Научна књига/монографија 

 
Мутабџија, Г. (2016). Европски изазови: од географских ка иновативним регијама, Источно Сарајево: 

Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, ISBN 978-99955-1-227-9  

 

 Главни закључци ове књиге односе се на препознавање процеса снажне друштвеногеографскe 

трансформације Eвропe током протеклих 25 година, прије свега, њене анализе и назнака посљедица таквих 

промјена. За аутора, то је видљиво на бројним примјерима, од некадашњих чврстих граница географских 

регија које су данас флуидне и преобликоване под утицајем нове културне географије, па до 

инвентивности регија и градова. Аутор наглашава да је она остварена на принципима креативне 

деструкције, а која је креирала нову регионалну структуру (груписање успјешних регија) која превазилази 

националне оквире („пентагон“) и која представља путоказ за остале регије. Други закључак се односи на 

идентификацију и појашњење паралелних процеса који озбиљно угрожавају европску економску, 

еколошку и демографску стабилност. Он изводи  и посредни закључак који се односи на статус и 

перспективу регије „Западни Балкан“, за коју каже да је заокупљена проблемима „историјског свијета“ и 

да не уочава тежину ситуације у којој се налази. Рецензенти књиге били су: проф. др Ђуро Марић и проф. 

др. Стево Пашалић. Аутор је књигу 2018. превео на енглески и објавио у едицији Amazon Kindley Direct 

Publishing у три различита формата (е-књига, меки и тврди повез), ISBN 979-85077-9884-1. 

 
II: Научни радови 

- Mutabdzija, G. (2013). Republic of Srpska: Socio-Geographic Challenges, Scientific Annals of „Alexandru 

Ioan Cuza”, Vol. LIX (1-II c), Geography series, ISSN 1223-5334 (printed version) 

- Мутабџија, Г. (2012). Шумски пожари и угроженост терена Републике Српске, Радови,  14 (2), 481-491. 

- Мутабџија, Г. (2012). Демографске карактеристике Источносарајевско-зворничке регије, Демографска 

стварност Републике Српске 1992-2012 (127-137). Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. 

- Мутабџија, Г. (2012). За и против студијског програма Географија на Универзитету у Ист. Сарајеву, 

Проблемима и изазови савремене географске науке и наставе, 115-120. 

- Мутабџија, Г. (2012). Туристички производ Јахорине у контексту регионалног концепта развоја, 

Људски ресурси у туризму, Јахорина: Универзитет у Источном Сарајеву, 513-522. 

- Мутабџија: Мутабџија, Г. (2011). Југоисток Републике Српске-географски проблеми, Наука и 

идентитет, 6 (2), 741-750. 

- Мутабџија, Г. (2011). Регионална политика: допринос одрживом развоју руралних подручја Републике 

Српске,  Трећи конгрес cрпских географа, 703-708. 

- Мутабџија, Г. (2010). Стратегија регионалног развоја Републике Српске-концептуалне основе, 

Територијални аспект развоја Србије и суседних земаља, ГЕФ, Београд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 

 



 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

I: Научна књига/монографија или уџбеник 

 

 
 

Г. Мутабџија (2022). Европски економски клубови: просторно-планерски аспект развоја,                  

Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN 978-99976-937-5-4 

 

Главни резултати ауторовог истраживања економског развоја Европе могу се сврстати у три цјелине. 

Прва се односи на појашњење еволутивног и сукцесивног економског развоја Европе, и представља основу 

за разумјевање њене савремене регионално-географске структуре. Друга је резултат ауторовог фокуса на 

регионалну економију, научну област која укључује димензију простора и проблеме локације као битне 

факторе економског развоја и економских тржишта. На крају, трећа цјелина обухвата аспект економског 

развоја Европе, доводећи тај развој у контекст економских теорија и политике економских клубова.  Да би 

се резултати истраживања што једноставније приближили читаоцу аутор је направио одређена теоријско-

методолошка појашњења. Рецензенти књиге су били: проф. др Горан Поповић и проф. др Драгутин Тошић. 

Аутор је књигу превео на енглески језик и објавио у едицији Amazon Kindley Direct Publishing (2022), 

штампану у форматима: е-књига, меки и тврди повез, ISBN 979-8783-5-889-3-8 

 

 

 

-Г. Мутабџија (2021). Геофилозофија премодерне: од Анаксимандра до Канта,                                            

Пале: Филозофски факултет. ISBN 978-99976-45-10-4 

 

У овој научној синтези аутор наводи да се њен главни циљ своди на разумјевање настанка и развоја 

географског мишљења, те изазова и рјешења која географија пружа кроз вијекове. Ти изазови су током  

историјских периода били промјенљиви, поготово када се посматрају из данашње перспективе. При томе, 

аутор ставља акценат на истраживање простора  (географског простора- природне и антропогене средине) 

постављајући питања: гдје, шта, како и зашто. Садржај ове географске синтезе аутор је формулисао с 

амбицијом да реализује постављене циљеве, прије свега да објасни човјекову опчињеност и потребу за 

новим сазнањима, још од античког периода. Књига има 410 стр. и састоји се од четири дијела: 

територијализација, детериторијализација, ретериторијализација и геофилозофија премодерне централног 

Балкана. Рецензенти књиге били су: проф. др Мирко Грчић, проф. др Мишо Кулић и проф. др Синиша 

Мишић. Аутор је књигу превео на енглески језик и објавио у едицији Amazon Kindley Direct Publishing 

(2021), a штампана је у три различита формата (е-књига, меки и тврди повез). ISBN 979-8508-10-747-5 

 

 

 

Г. Мутабџија (2018). Регионална географија Босне и Херцеговине,                                                            

Источно Сарајево: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, ISBN 978-99955-1-394-8 

 

Главни резултати ауторових регионалногеографских истраживања БиХ, а који су презентовани у 

овом уџбенику, сублимирани су у три цјелине. Прва се односи на снажну интеракцију између 

природногеографских елемената (рељеф, клима, воде и тло) и регионалних структура као просторних 

система. Ова интеракција постоји и у домену геосистема без континуираног просторног ареала, а које 

углавном карактеришу функције (рад, становање, различите економске, социјалне, културне и др. 

активности). Другу цјелину представљају крупна социјално-економска питања која проистичу из 

просторног размјештаја становништва и његових структура. Трећу цјелину чине принципи 

регионализације као инструменти планирања и регионалног развоја, чврсто повезани са   

политичкогеографским процесима у ширем географском простору. Књига има 366 стр., а садржај је 

подијељен на шест дијелова: природногеографски оквир, друштвеногеографски развој, регионализација 

БиХ, регије Републике Српске, Брчко дистрикт и регије ФБиХ. Рецензенти књиге су били: проф. др Стево 

Пашалић и проф. др Јован Плавша. 

 

 

 



 

 

 

II: Научни радови 

Mutabdžija, G. (2022). Deleuze and Guattari in Bosnia: Geophilosophy and Historical-Geographical Narratives, 

GJHSS: B Geography, GeoSciences, Environment Science & Disaster Management, Vol. 22(1) ISSN: 2249-460x 

 

Мутабџија, Г. (2022). Границе модерне: географски аспект, Наука и стварност, 15(1), p. 679-694, DOI 

https://doi.org/ 

 

Mutabdžija, G. (2022). Anri Lefevr: prostor, vrijeme i promjene u regionalnoj ekonomiji, XI Jahorinski poslovni 
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4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  
Навести све активности (и друге образовне публикације, предмети на  којима је 

кандидат ангажован, гостујућа настава, менторство6) 
I Образовна дјелатност прије посљедњег избора  

                -Одговорни наставник за предмете:  

- Географија БиХ/РС,  

- Регионална географија сусједних земаља,  

- Регионална географија Европе,  

- Регионална географија ваневропских конинената, 

- Политичка географија,  

- Географска и туристичка регионализација 

- Географске основе просторног планирања,  

- Планирање и методе регионалног развоја. 

- Ментор на завршним радовима студента првог циклуса 

- Члан комисије за одбрану докторског рада: мр Славко Кујунџић, Филозофски факултет Пале. 

II Образовна дјелатност након посљедњег избора  
              -Одговорни наставник за предмете: 

- Географија БиХ/РС,  

- Регионална географија сусједних земаља,  

- Регионална географија Европе,  

- Регионална географија ваневропских конинената,  

- Географска и туристичка регионализација 

- Географске основе просторног планирања,  

- Планирање и методе регионалног развоја 

- Аграрна географија 

- Животна средина  и регионални развој Европе  

- Природа БиХ / РС 

- Ментор на завршним радовима студената првог циклуса 

- Ментор на мастер раду Тијане Тушевљак, Филозофски факултет Пале, просторно планирање 

Резултати анкете7 

 
 

 

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

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
7 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

 



 

 

 

Информација о одржаном приступном предавању8 

Није било потребно организовати приступно предавање из области за коју се кандидат бира. Кандидат 

др Горан Мутабџија налази се у звaњу вaнрeднoг прoфeсoрa oд 2016. гoдинe и извoди нaстaву из прeдмeтa 

кojи припaдajу ужoj нaучнoj oблaсти Регионална географија на Филозофском фaкултeту Унивeрзитeтa у 

Истoчнoм Сaрajeву. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

I Стручна дјелатност прије последњег избора 

-Главни и одговорник уредник часописа „Глас интелектуалца“, Српско Сарајево 1999-2001.  

-Мутабџија, Г. (2000): Развој становништва Српског Сарајева у функцији очувања српске духовности, 

Српски интелектуални форум, специјално издање  бр. 3, Српско Сарајево. 

-Рад у тимовима за израду секторских стратегија: 

-Самарџија, Д., Мутабџија, Г. и др. (2000): Привреда Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња, 

Српско Сарајево: Привредна комора регије.  

-Петронић, С., Мутабџија, Г. и др. (2005): Стручне основе за проглашење Јахорине заштићеним подручјем,  

Завод за заштиту културе, природе и природних ријеткости Републике Српске, Бања Лука. 

-Рагуж, Е., Мутабџија, Г. и др. (2007): Гашење пожара отворених подручја ФБиХ коришћењем 

ваздухопловних снага: Федерална управа Цивилне заштите, Сарајево. 

-Шеф тима за израду Стратегије развоја ваздухопловно-метеорлошке службе у БиХ. 

-Евалуација метеоролошке опреме Telvent, Кулемборг-Амстердам. 

-Евалуација метеоролошке опреме Corobor Systems, Париз. 

-Конфигурацијски менаџер у пројектном тиму за израду Центра обласне контроле летења у БиХ 

-Дефинисање пројектних задатака, Rohde & Schwarz, Беч 2008. 

                                 -Учешће на међународним конгресима, конференцијама и стручним скуповима                

као представник БиХ за ваздухопловну метеорологију: 

-Конгрес Свјетске метеоролошке организације (WMO), Женева 2003. 

-Билатерални састанак AND тимова БиХ и Румуније, Букурешт 2004. 

-ICAO конференција о ваздухопловној метеорологији, Женева 2006. 

-Технчка конференција Свјетске метеоролошке организације, Женева 2006. 

-Годишња конференција представника националних ваздухопловно-метеоролошких служби 

(ICAO/EANPG METG), Париз 2003-2008. 

-Конференција Свјетске метеоролошке организације, Мадрид 2007. 

-Учешће на различитим програмима образовања у области ваздухопловне метеорологије: 

-Трошкови метеоролошке службе (Met Cost Recovery), Москва 2003. 

-Метеоролошки кодови (GRIB, BUFR),  Бракнел, УК 2003. 

-Ваздухопловна метеорологија, Ексетер, УК 2004. 

-Ваздухопловна метеорологија, Хонг Конг 2005. 

-Видљивост дуж ПСС (RVR), Москва 2006. 

-Климатске промјене, Тангер, Мароко 2007. 

-Конференција WMO, Букурешт 2007.  

-Ваздухопловно-метеролошке базе (WXCM), Брисел 2007. 

-Учешће на различитим програмима обуке из домена ваздухопловне навигације: 

-Метеоролошка опрема, Мастрихт 2004.  

-Ефикасност рада ваздухопловно-метеороолошких служби, Брисел 2004. 

-Пренос метеоролошких информација (AMDAR), Будимпешта 2004. 

-IANS Луксембург, различити курсеви у периоду  2005-2008. 

-Подршка Мет службе навигацији (MET support to ATM), Брисел 2008. 

- Учешће на различитим програмима обуке као државни службеник: 

-Информатича обука ECDL,  Сарајево 2006. 

-Обука државних службеника, Атина 2009. 

Шеф катедре за географију 2009-12. 

-Акредитација СП Туристичка географија, 2009. 

-Иновирање НПП за студијске програме I циклуса: 

-Иновирање НПП за студијске програме II циклуса: 

-Организација и руковођење теренским наставама: Херцеговина-Црна Гора“ 2010., „Грчка“ 2010 „Пет 

држава централне Европе“, 2011. 

 



 

 

-Продекан за научно-истраживачки рад 2012-13. 

-E-cris и ERIH база, CEEPUS програм, процес самоевалуације  и акредитација студијских програма 

-Рад на организацији постојећих активности Филозофског факултета и УИС 

-Научни скуп поводом Дана факултета, члан Редакције часописа „Радови“ 

-Члан Организационог одбора „Јахорински пословни дани 2013“ 

-Учешће у тиму за израду студије: 

-Мутабџија, Г. (2009): Историјско-демографске основе настанка Српског Сарајева, Увод за студију 

оправданости изградње спомен капеле погинулим борцима ВРС у И. Илиџи, Министарство рада и 

борачко-инвалидске заштите Републике Српске. 

-Учешће на међународним конференцијама: 

-Мutabdzija, G. (2011): Republic of Srpska in the process of the NUTS standardization, Conference Cohesion 

Policy: What Future For Cohesion Policy, DG Regio, Slovenia, RSA, Bled. 

-Учешће на међународним конференцијама као министар просвјете и културе 

-Конференција европских министара образовања Governance and Q of  Education, СЕ, Хелсинки 2013. 

-Дијалог на Балкану,  програм Нансен центра, Лилехамер-Осло 2013. 

-Конференција европских министара образовања, Торино 2013. 

-Отварање ликовног павиљона БиХ на „55th Venice Biennale“, Венеција 2013. 

-Policy leader's forum „Western Balkan“, ETF,  Салцбург 2013. 

-Конференција европских министара, Савјет Европе, Београд 2013. 

-Education- equity now, UNICEF,  Истанбул 2013. 

-Отварање смотре српског фолклора СР Њемачке у Штутгарту, 2014. 

-Учешће на форуму  Еurope Weg „ЕУ изазови на Балкану” Dobel-Schvartzwald, 2014. 

-Проучавање холокауста, Јерусалем 2014. 

-Министарски састанак „Western Balkans Platform on Education and Training“, ЕК, Брисел 2014. 

-Министарски састанак 16+1 „Educational Debate China-CEE country“, Пекинг-Тиенђин 2014. 

-ETF „FRAME Validation Event-Western Balkans“, Тирана  2014. 

-Инклузија Рома у европским државама, Савјет Европе, Рим 2014. 

II Стручна дјелатност послије последњег избора 

-Организација факултативне теренске наставе за студенте и сараднике, Берлин 2018.  

-Израда персоналног сајта (www.goranmutabdzija.com) преко којег је аутор омогућио слободан приступ 

заинтересованим за све своје радове и књиге у pdf. формату. 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9 
Интервју заказан и одржан 27. 05. 2022. на Филозофском факултету Пале, о чему је сачињен Записник. 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Први кандидат 

На кандидата се примјењују минимални услови за избор у звање из10 Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20). 

Минимални услови за 
избор у звање11 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада  (уколико 
испуњава) 

Изборни период у звању ванредног 

професора 
испуњава -У звању ванредног професора 2016-2022. 

  Објавио минимално осам      

научних радова 
испуњава -Објавио 18 (осамнаест) научних радова. 

  Објављене мин. двије књиге испуњава 

-Регионална географија БиХ 

-Геофилозофија премодерне 

-Европски економски клубови 

 Менторство на другом или трећем    

циклусу 
испуњава -Мастер рад  

 Међународна сарадња испуњава 

- Преводом и публиковањем својих књиге на 

енглески језик, те израдом двојезичног 

персоналног сајта, кандидат је остварио 

значајне контакте и међународну сарадњу. 
 

 



 

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање редовни професор, ужа научна 

област Регионална географија: 

Сходно Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20)“, члановима 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и члановима 4а., 5., 6., 38 и 39. Правилника о поступку и 

условима избора академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву, којима су 

прописани услови за избор наставника у звање редовног професора, a имajући у виду 

прилoжeни кoнкурсни мaтeриjaл, изjaвe кaндидaтa нa интeрвjуу, брojу и квaлитeту 

oбjaвљeних књига и прeзeнтoвaних рaдoвa, нaстaвнo искуствo, кao и укупну нaучнo-

истрaживaчку, oбрaзoвну и стручну дjeлaтнoст кaндидaтa, Кoмисиja сa зaдoвoљствoм 

прeдлaжe Научно-наставном виjeћу Филозофског фaкултeтa Истoчнo Сaрajeво и Сeнaту 

Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву дa сe др Горан Мутабџија, вaнрeдни прoфeсoр, изaбeрe у 

aкaдeмскo звaњe рeдoвни прoфeсoр за ужу нaучну oблaст Регионална географија. 

 
 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

1.  др Рајко Гњато, редовни професор, Регионална географија, 

Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет.  

 

 

2. др Горан Јовић, редовни професор, Туристичка географија, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет. 

 

 

3. др Дејан Шабић, редовни професор, Регионална географија, 

Универзитет у Београду, Географски факултет. 

 

 

 

 
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 саставни дио 

овог извјештаја комисије. 

 

 

 

Ч Л А Н К О М И С И Ј Е: 

1.    
 

 

 

 

Мјесто:    

Датум:    

 

 

 



 

 

 
8 Кандидат за избор у научно-наставно или умјетничко-наставно звање, који није раније изводио 
наставу на високошколској установи, дужан је да, пред комисијом коју формира вијеће чланице 
Универзитета, одржи предавање из области за коју се бира. 
9 Интервју 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 (Интервју 

подразумијева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервју у коме се наводи датум, 

вријеме и мјесто одржавања интервјуа). 
10 Навести „Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20)“ или „Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 67/20)“, у зависности да ли кандидат користи право на избор по условима који 

су важили прије ступања на снагу важећег Закона о високом образовању. 
11 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 81, 

82, 83. и 90. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) или на 

основу члана 77, 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), односно на основу члана 37, 38. и 39. 

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