
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

БИЈЕЉИНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бијељина, октобар 2014. године 

 

 

 



И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: У Гласу Српске 23.07.2014. године 

Ужа научна/умјетничка област: „Монетарна економија“ 

Назив факултета: Универзитет у Источном Сарајеву, организациона јединица: 

Факултет пословне економије Бијељина 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 2  

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат  

  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Витомир (Борислав) Старчевић 

Датум и мјесто рођења: 11.02.1960., Јавор, општина Шековићи  

Установе у којима је био запослен: РМУ“Тито“Бановићи, ВШСТ Бијељина, Пословна школа 

Тузла-одјељење Брчко, Економски факултет Брчко, Факултет спољне трговине Бијељина, 

Факултет пословне економије Бијељина 

Звања/ радна мјеста: Доктор економских наука / Сам. референт трошкова и капацитета, 

Предавач, Виши асистент, Доцент  

Научна/умјетничка област: Економске науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије:  

Назив институције: Економски факултет Суботица 

Мјесто и година завршетка: Суботица, 1984. године 

 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Економски факултет Суботица 

Мјесто и година завршетка: Суботица, 1998. године 

Назив магистарског рада: Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа 

Ужа научна/умјетничка област: Финансијски менаџмент и рачуноводство  

 

Докторат: 

Назив институције: Економски факултет Суботица 

Мјесто и година завршетка: Суботица, 2009. године 

Назив дисертације: Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности 

предузећа у транзицији 

Ужа научна/умјетничка област: Финансије (пословне финансије и анализа) 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

Факултет спољне трговине Бијељина, Виши асистент, 27.11.2008. године, ужа научна 

област: Пословне финансије, 

Факултет пословне економије Бијељина, Доцент, 24.12.2009. године, ужа научна област: 

Монетарна економија 



3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије посљедњег избора / реизбора 

 

А) Објављене књиге - уџбеници 

 

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

менаџера Републике Српске, Бијељина, 1998. 

 

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

удружење менаџера Републике Српске, Бијељина, 2000. 

 

Б) Објављени радови 

 

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

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

процесу приватизације и функционисање предузећа у условима преласка у тржишни амбијент, 

Зборник радова, Бања Врућица, Теслић, 1997. 

 

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

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

 

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

5-6., Часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, Нво „ХОРИЗОНТ“ 

ф. Бања Лука, 2006. 

 

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

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

Бијељина, Бијељина, 2007. 

 

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

стопа – основни елементи финансијског окружења, Часопис ЛИДЕР бр. 11-12., Часопис за 

теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, Нво „ХОРИЗОНТ“ ф. Бања Лука, 

2007. 

 

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

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

Бијељина, Бијељина, 2007. 

 

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

метода у процесу пословног одлучивања о структури капитала, Часопис Нови 

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

Бијељина, Бијељина, 2008. 

 

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

3-4., Часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, Нво „ХОРИЗОНТ“ 

ф. Бања Лука, 2008. 

 

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

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

рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, 2008. 



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

у аналитичкој спознаји конкурентности компанија, ЗБОРНИК РАДОВА, 12. Конгрес Савеза 

рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица, Теслић, 2008. 

 

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

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

2008. 

 

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

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

Бијељина, Бијељина, 2009. 

 

2. Радови послије посљедњег избора / реизбора 

 

А) Објављене књиге – уџбеници 

 

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

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2010. 

 

Б) Објављени радови 
 

1. Др Витомир Старчевић, мр Слободан Суботић, Инвестиционо одлучивање у условима 

ризика, Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ бр. 6., Едукативно-консултантска кућа 

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

 

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

алтернативни извори финансирања малих и средњих предузећа у БиХ у условима свјетске 

економске кризе, Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ бр. 7., Едукативно-консултантска кућа 

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

 

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

и средњих предузећа у земљама у транзицији, Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ бр. 8 и 

9., Едукативно-консултантска кућа „ФИНцонсулт“ Тузла, Тузла, 2010., стр. 38-47. 

 

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

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

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

 

5. Др Витомир Старчевић, Финансијски извештаји као информативни инструменти за 

реалну оцену и пројектовање оптималне структуре капитала предузећа, Часопис Нови 

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

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

 

6. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Потенцијалне могућности финансијских 

институција у финансирању привредног сектора БиХ с циљем превазилажења економско- 

финансијске кризе, Часопис АНАЛИ бр. 27., Економски факултет у Суботици, Суботица, 

2012., стр. 151-171. 

 

 



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

квалитет и реализацију финансијске трансакције, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 12. 

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

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

 

8. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Диверзификација као 

ефикасан начин смањења ризичности улагања у хартије од вриједности, Часопис Нови 

ЕКОНОМИСТ бр. 13., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2013., стр. 47-51. 

 

9. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Франшизинг  као облик финансирања 

малих и средњих предузећа-компаративни приступ, Часопис РАЧУНОВОДСТВО бр. 5-6., 

Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије,  „РАЧУНОВОДСТВО“д.о.о. и Савез 

рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2013., стр. 51-60. 

 

10. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Управљање финансијама у зависним 

предузећима мјешовитог холдинга електропривреде Републике Српске, Часопис АНАЛИ 

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

 

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

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

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

 

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

инвестиционо банкарство у функцији развоја привреде БиХ, Часопис ЕКОНОМСКИ 

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

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013. стр. 

115-138. 

 

Радови релевантни за избор 

 

А) Објављене књиге – уџбеници (релевантно за избор) 

 

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

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2010. 

Краћи приказ: 

Књига је, првенствено, намијењена за студенте треће године Факултета пословне економије 

Бијељина и студенте четврте године Економског факултета Брчко, а од користи је и за 

аналитичаре у пракси као систематизован метод пословне анализе користан за спознају 

економије предузећа. 

Предметна грађа изложена у књизи обједињује економску и финансијску анализу, а               

тиме обједињује нефинансијске и финансијске информације корисне за пословно одлучивање    

у данашњим тржишним условима пословања. Својим садржајем ова књига осим предмета 

„Анализе пословања“, односно „Теорије и анализе биланса“ покрива и одређене теме које су 

предмет изучавања у предметима Финансијска тржишта и Пословне финансије. 

Књига је у основи подијељена на четири дијела. У првом дијелу разматра се генеза 

трансформације „пословне анализе“ саобразно генези промјена економије предузећа. Дефинише 

се значај и улога анализе у контексту управљања у новим тржишним условима пословања.  

 



Потом се дефинишу конститутивни елементи анализе и коначно, у овом дијелу се опредјељује и 

концепт система пословне анализе. У другом дијелу изложене су теоријско-методолошке 

поставке портфолио анализе пословних функција и ефикасности коришћења основних фактора 

производње, односно пословања предузећа. Теоријско-методолошким поставкама утемељен је и 

логичан ток анализе у намјери да се овлада цјелином проблемски оријентисаног подручја 

анализе. У трећем дијелу су изложене, најприје „Теоријске основе биланса“ које су увод у 

разматрање апликације финансијске анализе утемељене на финансијским извјештајима. У 

примјењеном дијелу финансијске анализе обрађени су економско-финансијски показатељи који 

се сваки на свој начин могу узети као основа за оцјену бонитета тј. уже поиманог кредитног 

бонитета предузећа. Значај оцјене бонитета, односно кредитног бонитета предузећа у условима 

савременог тржишног пословања утиче на његову пословну позицију при уговарању што 

побољшава тржишни положај предузећа. У четвртом дијелу разматрана су полазишта и 

претпоставке процјене раста и развоја предузећа, потом развој техничких иновација у предузећу 

као и избор најважнијих праваца дјеловања и одговарајућих фактора који опредјељују 

могућност раста и развоја предузећа у савременом тржишном окружењу. У оквиру овог дијела 

приказани су и садржаји пословних и финансијских извјештаја одабраних иностраних и 

домаћих компанија. 

Књига има 487 страница. 

 

Б) Објављени радови (релевантно за избор) 

 

1. Др Витомир Старчевић, мр Слободан Суботић, Инвестиционо одлучивање у условима 

ризика, Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ бр. 6., Едукативно-консултантска кућа 

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

Краћи приказ: 

Код сваког инвестиционог улагања, пословног подухвата, ризик је присутан у мањој или већој 

мјери. Да би минимизирали ризик, инвеститори конструишу свој портфолио на бази очекиваног 

приноса и стандардне девијације, која се сматра мјером портфолио ризика. Тежећи ка остварењу 

високог приноса, са једне стране и ниске стандардне дeвијације, односно ризика са друге стране, 

инвеститори бирају портфолио који максимизира очекивани принос за дату стандардну 

девијацију, или минимизира стандардну девијацију за очекивани принос. 

У раду се указује на основе инвестирања у хартије од вриједности, а посебно на суштину и 

предности портфолио инвестирања. Елаборирају се начин мјерења приноса и ризика портфолиа, 

диверзификација и њени ефекти, као и утврђивање ефикасног сета, односно оптималне 

комбинације хартија од вриједности. 

 

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

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

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

Краћи приказ: 

Познато је, да свако предузеће може одабрати различиту структуру капитала, али је неопходно 

да одабрана структура обезбјеђује максимизирање вриједности предузећа. Због тога, основни 

циљ сваког предузећа јесте постизање оптималне структуре капитала која одржава баланс 

између ризика и приноса и на тај начин обезбјеђује максимизирање вриједности предузећа. 

Због присутне неизвјесности око постизања оптималне структуре капитала, у раду се указује да 

у којој мјери однос између сопственог и позајмљеног капитала буде одабран у великој мјери ће 

зависити и ризик и принос који ће предузеће остварити. Дакле, да од величине ризика и приноса 

зависи да ли ће оптимална структура капитала више бити помјерена ка сопственом или 

позајмљеном капиталу.  



То је битно, јер оптимална структура капитала обезбјеђује максимизирање вриједности 

предузећа, и одржава баланс између ризика и приноса. Наиме, констатовано је да финансирање 

са већим учешћем позајмљеног капитала повећава ризик, али истовремено доводи и до 

повећања очекиване стопе приноса. Мада, указује се и на посљедицу да повећање ризика 

смањује цијене акција на берзи, а да истовремено повећана очекивана стопа приноса ће 

допринјети расту цијена акција. Према томе, чињеница је да оптимална структура капитала 

одржава баланс између ризика и приноса и на тај начин обезбјеђује максимизирање цијена 

акција, односно вриједности предузећа. У раду су обрађени и основни фактори који 

детерминишу структуру капитала, јер имају утицаја на успостављање оптималне структуре 

капитала. 

 

3. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Потенцијалне могућности финансијских 

институција у финансирању привредног сектора БиХ с циљем превазилажења економско- 

финансијске кризе, Часопис АНАЛИ бр. 27., Економски факултет у Суботици, Суботица, 

2012., стр. 151-171.  

Краћи приказ: 

Недостатак финансијских средстава за финансирање привредног сектора неминован је тренд, 

који прати стање слабије развијених привреда земаља у транзицији у условима економско-

финансијске кризе. Проблематика планирања и реализације финансирања привредног сектора у 

условима повећаног системског и несистемског ризика све више добија на значају. Развојем 

финансијских институција у финансијском систему Босне и Херцеговине, финансирање 

привредног сектора биљежи константан раст. Међутим, повећан степен опрезности и недостатак 

финансијских средстава (класичних банкарских кредита) треба да подстакне финансијске 

институције за изналажење нових и јефтинијих облика финансирања у циљу бољег 

финансирања привредног сектора Босне и Херцеговине, ради ублажавања посљедица 

економско-финансијске кризе. 

На основу напријед наведеног, у раду је дата оцјена могућности примјене различитих облика 

финансирања (кредити, лизинг, непосредно финансирање - финансијским инструментима, 

управљање фондовима, венчер (venture) инвестирање и слично) од стране финансијских 

институција и њихова исплативост за привредни сектор Босне и Херцеговине у контексту 

превазилажења економско-финансијске кризе. 

 

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

квалитет и реализацију финансијске трансакције, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 12., 

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

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

Краћи приказ: 

У поступку реализације финансијских трансакција учесници у трансакцијама посједују 

различите расположиве информације. На финансијским тржиштима честа је појава да у процесу 

обављања финансијских трансакција један од учесника нема довољно информација о предмету 

трансакције или не зна довољно о другом учеснику како би донио одговарајућу одлуку.  

Недостатак информација, односно неједнакост у познавању информација од стране учесника 

које могу утицати на квалитет и реализацију финансијске трансакције назива се информативна 

асиметрија. 

У овом раду анализирани су ризици које креира информативна асиметрија тј. ризик негативне 

селекције и ризик моралног хазарда. Констатовано је, да би било могуће елиминисати или 

умањити ризик негативне селекције и ризик моралног хазарда на финансијским тржиштима је 

неопходно градити повјерење између учесника од стране специјализованих институција које су 

у функцији пружања квалитетних информација везаних за саму финансијску трансакцију. 



Такође је наглашено, да специјализоване институције учесницима у финансијској трансакцији 

треба да обезбиједе: равноправну доступност битним информацијама, заштиту права на 

информисање, заштиту од инсајдер информација и елиминисање манипулација са 

информацијама. У том случају, наведени ризици би се свели на минимум, елиминисала би се 

неједнакост у познавању информација што би позитивно утицало на квалитет и реализацију 

финансијске трансакције. 

 

5. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Диверзификација као 

ефикасан начин смањења ризичности улагања у хартије од вриједности, Часопис Нови 

ЕКОНОМИСТ бр. 13., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2013., стр. 47-51.  

Краћи приказ: 

Код инвестиционих улагања у хартије од вриједности извјестан је одређени степен ризика. 

Ризик увијек прати улагања и немогуће је говорити о приносу без ризика. Да би ризик 

минимизирали, инвеститори комбинују свој портфолио хартија од вриједности. 

У раду су обрађене основне карактеристике ризика и неизвјесности инвестирања у хартије од 

вриједности. Указано је на потребу диверзификације и њене ефекте приликом улагања средстава 

у хартије од вриједности, те на конкретним примјерима презентован и елабориран начин 

мјерења ризика појединачних хартија од вриједности и ризика портфолиа. Наглашено је, да 

сваки инвеститор треба водити рачуна о три критеријума (начела) којих се треба придржавати у 

одабиру хартија од вриједности прије намјераваног улагања средстава у њихову куповину, а то 

су: сигурност, ликвидност и профитабилност. Потом је прецизирано, да оптимизацију улагања 

средстава у хартије од вриједности треба проводити диверзификацијом у циљу постизања 

максималних позитивних ефеката на пословање уз минималан ризик. 

 

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

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

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

Краћи приказ: 

Спознаја о кредитном бонитету предузећа интересовање је пословне праксе, јер тржишна 

економија има за именантност фаворизовање предузећа са добрим кредитним бонитетом. 

Посебно се даје значај оцјени кредитне способности предузећа, односно оцјени његове 

способности и спремности да врати кредит под условима утврђеним у уговору са банком.  

У овом раду обрађени су фактори који изазивају кредитни ризик и ризик остварења 

финансијског резултата, који значајно утичу на кредитни бонитет предузећа и његову 

финансијску стабилност. Указано је, да у новонасталим тржишним условима пословања 

фактори који изазивају наведене ризике умањују кредитни бонитет предузећа, а да тиме 

предузеће губи повјериоце и да тешко позајмљује нови туђи капитал ради санирања стања 

неликвидности. Зато се у раду наглашава, да се оцјена кредитног бонитета треба комбиновати са  

различитим техникама и моделима предвиђања ради утврђивања финансијских тешкоћа 

предузећа, размјере кредитног ризика и идентификације ризика који имају директан утицај на 

кредитни бонитет предузећа. 

 

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

инвестиционо банкарство у функцији развоја привреде БиХ, Часопис ЕКОНОМСКИ 

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

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013. стр. 

115-138.  

 

 



Краћи приказ: 

Развијене тржишне привреде и њихови банкарски системи, у посљедњим деценијама, све више 

обликују нову стратегију банкарског пословања. Банке су те које се прилагођавају промјенама 

на финансијским тржиштима. Банке повлаче, иницирају или, својим дјеловањем усмјеравају 

процесе глобалног реструктурирања привреде и спроводе иновативне активности у подручју 

нове пословне стратегије и политике вођења укупних послова. Један од начина је да се банке 

кроз своју пословну политику преусмјеравају на издавање, купопродају и трансфере хартија од 

вриједности. 

У овом раду указано је на чињеницу, да у развијеним тржишним привредама са развијеним 

финансијским тржиштем и са разуђеном мрежом посредничких финансијских институција, 

хартије од вриједности и пословање њима имају за банке далеко већи значај него што је то у 

Босни и Херцеговини. Потом у раду се указује на значај којег би у Босни и Херцеговини хартије 

од вриједности требало да имају у банкарском пословању. Дакле, указује се на потребу 

укључивања банака у Босни и Херцеговини у послове емисије и пласмана власничких и 

дуговних хартија од вриједности као и учешће банака у куповини и продаји финансијских 

деривата. 

 

3. Рецензије 

 

Рецензирани радови ( аутор и коаутор(и), назив рада, часопис, издавач и година објаве 

рада) 

 

1. Др Слободан Суботић, мр Мирослав Мијатовић, Форфетинг као савремени облик 

финансирања малих и средњих предузећа, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 9., Часопис за 

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

Бијељина, Бијељина, 2011.  

 

2.  Мр Драган Миловановић, Финансирање инвестиционих пројеката емисијом обвезница, 

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

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2011.  

 

3. Дипл. ек. Сања Марковић, Оцјена кредитног бонитета предузећа у транзицији, Часопис 

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

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2011.   

 

4. Мр Весна Пророк, мр Слађана Пауновић, Грчка слова као показатељи ризика приликом 

трговања опцијама, ЗБОРНИК РАДОВА бр. 7., Економски факултет Брчко, Брчко, 2013.    

  

5. Проф. др Дејан Јакшић, Кристина Мијић, мастер – Утицај профитабилности на могућности 

додатног кредитног задужења учесника на финансијским тржиштима, Часопис Нови 

ЕКОНОМИСТ бр. 13., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2013. 

 

6. Мр Весна Пророк, мр Слађана Пауновић, Black-Scholes-ов модел вредновања call опција 

европског типа, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 13., Часопис за економску теорију и праксу, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2013. 

 

7. Доц. др Слободан Суботић, Мјерење ризика кредитног портфолиа, Часопис ЕЦОНОМИЦС 

бр. 1., Часопис за економску теорију и анализу, „ОИКОС ИНСТИТУТ“ Д.О.О. Бијељина, 

Бијељина, 2013. 



 

8. Дипл. ек. Сузана Стевановић, Учешће обвезница у развоју тржишта капитала БиХ, 

Часопис Нови ЕКОНОМИСТ бр. 15., Часопис за економску теорију и праксу, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2014.    

 

4. Радови саопштени на стручним скуповима 

 

1. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Потенцијалне могућности финансијских 

институција у финансирању привредног сектора БиХ с циљем превазилажења економско- 

финансијске кризе, XVII Интернационални научни скуп СМ 2012, Економски факултет у 

Суботици, Суботица, 2012. 

 

2. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, Управљање финансијама у зависним 

предузећима мјешовитог холдинга електропривреде Републике Српске, XVIII 

Интернационални научни скуп СМ 2013, Економски факултет у Суботици, Суботица, 2013.  

 

3. Др Витомир Старчевић, др Слободан Суботић, мр Горан Митровић, Диверзификација као 

ефикасан начин смањења ризичности улагања у хартије од вриједности, I 

Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2013, Факултет пословне економије Бијељина, 

Бијељина, 2013.   

 

5. Менторство и чланство у комисији 

 

A) Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације 

 

1. Мр Борис Радованов, Моделирање финансијских временских серија путем метода 

поновног узроковања, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Економски 

факултет у Суботици, Суботица, 2014. (члан комисије, докторска дисертација одбрањена 

08.07.2014. године) 

 

Б) Чланство у комисији за одбрану магистарског рада 

 

1. Дипл. ек. Горан Митровић, „Управљање портфолиом осигуравајућих друштава и 

пензијских фондова на финансијском тржишту БиХ“, Магистарски рад, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2012. (члан комисије, 

магистарски рад одбрањен 25.09.2012. године) 

 

2. Дипл. ек. Јелена Витомир, „Стратегијско управљање капиталом и растом вриједности 

банке“, Магистарски рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије 

Бијељина, Бијељина, 2012. (члан комисије, магистарски рад одбрањен 25.09.2012. године) 

 

3. Дипл. ек. Јела Пантић, „Оцена бонитета у функцији управљања ризицима пословних 

банака“, Магистарски рад, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, 

Суботица, 2013. (члан комисије, магистарски рад одбрањен 11.01.2013. године) 

 

4. Дипл. ек. Сандра Марковић, „Пројектовање организационе структуре јавне управе у 

општини Бијељина“, Магистарски рад, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина, 2014. (члан комисије, магистарски рад одбрањен 26.05.2014. 

године) 

 



6. Рад на пројектима 

 

1. Назив пројекта: „Анализа оптерећења привреде Брчко Дистрикт БиХ“. 

трајање: 2011. године; носилац пројекта: Међународна организација рада (МОР) кроз 

финансирање осигурано из Аустријске агенције за развој пројеката консолидовање правног и  

институционалног социјалног дијалога у земљама Западног Балкана и Молдавије. (сарадник на 

пројекту) 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора / реизбора  
 

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

трговину у Бијељини у Факултет спољне трговине Бијељина ) кандидат је ангажован као 

предавач на Вишој школи за спољну трговину у Бијељини на наставним предметима Берзанско 

пословање и Банкарско пословање, а изводио је наставу и на наставном предмету Кредитно 

пословање. 

 

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

Брчко на наставним предметима Пословне финансије и Анализа биланса. 

 

Отварањем одјељења Пословне школе Универзитета Тузла са сједиштем у Брчком кандидат је 

двије године у својству спољњег сарадника ангажован као предавач на наставном предмету 

Пословне финансије. 

 

Након трансформације Више школе за спољну трговину у Бијељини у Факултет спољне 

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

као виши асистент на наставним предметима Финансијска тржишта, Трговање хартијама од 

вриједности, Теорија и анализа биланса и Пословне финансије. 

 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора / реизбора 

 

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

Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, кандидат је 

ангажован на наставне предмете Финансијска тржишта и Теорија и анализа биланса. 

 

На мастер студију на Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном 

Сарајеву ангажован је као одговорни наставник на наставном предмету Улагање у хартије од 

вриједности. 

 

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

Сарајеву ангажован је и изводио је наставу као одговорни наставник на наставном предмету 

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

континуитету изводи наставу на наставном предмету Теорија и анализа биланса. 

 

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

Универзитета у Источном Сарајеву као одговорни наставник изводио је наставу на наставном 

предмету Финансијска тржишта и институције. 

 



5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије посљедњег избора / реизбора 

 

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

пружање интелектуалних услуга „Expertiza“ из Бијељине кандидат је ангажован као предавач за 

извођење обуке за запослене у МКФ „Партнер“ из Тузле под називом: „Eдукација за стицање и 

повећање способности и вјештина код полазника, будућих брокера и инвестиционих савјетника, 

у пословању и операцијама на тржишту капитала“ из области: Финансијска тржишта и 

Финансијска анализа. 

 

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

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

Угљевик и Бијељина у склопу едукације под називом: „Управљање финансијским ресурсима и 

израда бизнис плана за мала и средња предузећа“. 

 

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора / реизбора 

 

1. Члан је научне редакције часописа Нови ЕКОНОМИСТ , Факултета пословне економије 

Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву и активно учествује у примјени АПА стандарда и 

категоризацији часописа. 

 

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

Интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ 2013 и 2014, Факултета пословне економије 

Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву са активним учешћем њиховог организовања и 

одржавања. 

 

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

 

4. Координатор је тима Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном 

Сарајеву који учествује у едукацији израде пројектне документације за пријаву израде 

пројеката.  

 

5. Сарадник тима на изради пројекта „Анализа оптерећења привреде Брчко Дистрикт БиХ“, 

трајање: 2011. године; носилац пројекта: Међународна организација рада (МОР) кроз 

финансирање осигурано из Аустријске агенције за развој пројеката консолидовање правног и  

институционалног социјалног дијалога у земљама Западног Балкана и Молдавије.  

 

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

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

 

 



Други кандидат  

  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Небојша (Остоја) Бомештар 

Датум и мјесто рођења: 12.07.1976., Бихаћ, општина Бихаћ 

Установе у којима је био запослен: Бинис Бетон д.о.о. Бања Лука, Економски институт а.д. 

Бања Лука, Интеграл Инжењеринг а.д. Лакташи 

Звања/ радна мјеста: Доктор економских наука / Маркетинг менаџер, асистент, 

истраживач-виши сарадник, научни сарадник, стручни сарадник 

Научна/умјетничка област: Економске науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије:  

Назив институције: Економски факултет Бања Лука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2002. године 

 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Економски факултет Београд 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2007. године 

Назив магистарског рада: Управљање буџетском потрошњом-пример Босне и Херцеговине 

Ужа научна/умјетничка област: Макроекономија и јавне финансије  

 

Докторат: 

Назив институције: Факултет за економију и менаџмент Слобомир   

Мјесто и година завршетка: Бијељина, 2012. године 

Назив дисертације: Монетарно-фискални инструментаријум у условима кризе 

Ужа научна/умјетничка област: Фискална економија 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

Пореска академија Слобомир П Универзитета, Доцент, 30.10.2013. године, ужа научна 

област: Фискална економија, 

Министарство науке и технологије Бања Лука, Научни сарадник, 11.12.2013. године, ужа 

научна област: Економија и пословање 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије посљедњег избора / реизбора 

 

А) Објављене књиге - уџбеници 

 

Б) Објављени радови 

 

1. МСц Радован Родић, БСц Верица Крајновић, PhD Embry M. Howell, БСц Владана Вуковић, 

БСц Небојша Бомештар, An evaluation of a chronic disease prevention program in the Republika 

Srpska (RS) of Bosnia and Herzegovina, International Journal of Integrated Care – Vol. 8., 11 

February 2008., стр. 1-9.  

 

2. Мр сц. Небојша Бомештар, Оптимална територијална организација у функцији 

економског развоја Републике Српске, Часопис ИНДУСТРИЈА бр. 1., Економски институт 

Београд, Београд, 2010., стр. 23-42. 



3. Мр Небојша Бомештар, Глобализација кризе или криза глобализације?, ЗБОРНИК 

РАДОВА, Међународни научни скуп „Глобализација и економска криза“, Слобомир П 

Универзитет, Слобомир, Бијељина, 2010., стр. 79-90. 

 

4. Мр Небојша Бомештар, доц. др Љиљана Јовић, Екстерни шокови и национална економија, 

ЗБОРНИК РАДОВА, Међународни научни скуп „Национална држава и економија“, Слобомир П 

Универзитет, Слобомир, Бијељина, 2011., стр. 219-232. 

 

5. Душко Јакшић, мр Небојша Бомештар, Price of transition and transition losses in CEE 

countries with special reference to BiH, Contemporary issues in the integration processes of Western 

Balkan countries in the European Union, International Center for Promotion of Enterprises, Ljubljana, 

Slovenia, 2011., стр. 129-140. 

 

6. Доц. др Љиљана Јовић, мр Небојша Бомештар, мр Ведран Станетић, Fiscal Implications of 

State Intervention on Labour Market, NEW CHALLENGES IN CHANGING LABOUR 

MARKETS, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia, 2012., стр. 175-190. 

 

7. Доц. др Љиљана Јовић, мр Небојша Бомештар, Глобализација кризе и макроекономске 

политике, Међународна конференција о друштвеном и технолошком развоју (СТЕД 2012), 

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Бања Лука, 2012. (рад није 

објављен, налази се у штампи)  

 

8. Др Небојша Бомештар, мр Драгана Поповић, Макроекономске импликације развоја 

туризма Републике Српске, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2013. (рад 

није објављен, налази се у штампи) 

 

 

2. Радови послије посљедњег избора / реизбора 

  

А) Објављене књиге – уџбеници 

 

Б) Објављени радови 

 

 

Радови релевантни за избор 

 

А) Објављене књиге – уџбеници (релевантно за избор) 

 

Б) Објављени радови (релевантно за избор)  
 

 

3. Рецензије 

 

Рецензирани радови ( аутор и коаутор(и), назив рада, часопис, издавач и година објаве 

рада) 

 

 

4. Радови саопштени на стручним скуповима 

 

 



5. Менторство и чланство у комисији 

 

A) Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације 

 

Б) Чланство у комисији за одбрану магистарског рада 

 

 

6. Рад на пројектима 

 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора / реизбора  
 

 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора / реизбора 

 

 

 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије посљедњег избора / реизбора 

 

Књиге, студије и пројекти 

 

1. Република Српска у процесима регионалног организовања са посебним освртом на ЕУ 

РЕД пројект економских региона у Босни и Херцеговини, Економски институт а.д. Бања 

Лука, Бања Лука, 2004.  

 

2. Рационализација система јавног здравства кроз кост-ефективан програм превенције, 

Економски институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2006. 

 

3. Регионализација у Републици Српској-моделски приступ, Економски институт а.д. Бања 

Лука, Бања Лука, 2006.  

 

4. Стране директне инвестиције као фактор јачања конкурентности привреде Републике 

Српске у спољнотрговинској размјени, Економски институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2006. 

 

5. Управљање буџетском потрошњом-пример Босне и Херцеговине, Економски факултет 

Београд, Универзитет у Београду, Београд, 2007. (магистарски рад) 

 

6. Стратегија развоја града Бања Лука у периоду 2007-2015. године, Економски институт а.д. 

Бања Лука, Бања Лука, 2008.  

 

7. Студија енергетског сектора у БиХ - Подршка социјално угроженим потрошачима 

енергије, Трећи пројект обнове EES(BHP3-ESS-TEPRP-Q-04/05 WB). Конзорцијум: Енергетски 

институт „Хрвоје Пожар“ Загреб, Економски институт а.д. Бања Лука, Рударски институт Тузла, 

„Солузиона“ Шпанија, Сарајево, 2008.  

 



8. Јавна потрошња и финансирање локалне самоуправе у Републици Српској, Економски 

институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2009. (аутор) 

 

9. Убрзање реструктурисања предузећа у Републици Српској кроз управљање постојећим 

портфељом приватизационих инвестиционих фондова / инвестиционих фондова, 

Конзорцијум: Cadogan Financial, Somerset, UK, Економски институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 

2009.  

 

10. Документ Економска политика (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. година), Економски 

институт а.д. Бања Лука. 

 

11. Стратегија развоја енергетике Републике Српске, Конзорцијум: Енергетски институт 

„Хрвоје Пожар“ Загреб, Економски институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2011. 

 

12. Стратегија развоја Републике Српске за период 2011-2015. године-Стратешки план, 

Економски институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2011. 

 

13. Стратегија развоја Републике Српске за период 2011-2015. године - Социо-економска 

анализа, Економски институт а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2011.  

 

14. Критеријуми за промјену Републике Српске на локалном нивоу, Економски институт 

а.д. Бања Лука, Бања Лука, 2011.  

 

15. Монетарно-фискални инструментаријум у условима кризе, Факултет за економију и 

менаџмент Слобомир, Слобомир П Универзитет, Слобомир-Бијељина, 2012. (докторска 

дисертација)  

 

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора / реизбора 

 

1. Научни сарадник за научну област друштвене науке, научно поље „економија и пословање“. 

Изабран одлуком (број: 19/6-040/962-1/13) Комисије за стицање научних звања Министарства 

науке и технологије Републике Српске 11.12.2013. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  

 

На основу „Правилника о поступку избора и условима избора академског особља на 

Универзитету  Источно Сарајево“, усвојеног на сједници Сената Универзитета од 18.04.2012. 

године, а по члану 35. истог Правилника, избор у звање се врши за ужу научну област, с тим да 

су чланом 38. Правилника прописани ближи услови за избор наставника. 

 

На Конкурс за избор у сва звања за ужу научну област Монетарна економија, који је објављен 

23. јула 2014. године у дневном листу „Глас Српске“ пријавили су се сљедећи кандидати: 

 

За избор наставника у звање ванредног професора или реизбор у звање доцента за ужу научну 

област Монетарна економија пријавио се: 

 

 1. Др Витомир Старчевић, доцент 

 

За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Монетарна економија пријавио се: 

 

            2. Др Небојша Бомештар, доцент 

 

Увидом у конкурсни материјал констатовали смо да су пријављени кандидати стекли академску 

титулу и научно звање доктора наука из економије, др Витомир Старчевић на јавном 

универзитету (Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду), а др Небојша 

Бомештар на приватном универзитету (Факултет за економију и менаџмент Слобомир, 

Слобомир П Универзитет; Слобомир-Бијељина). Кандидат др Небојша Бомештар доставио је 

доказе о статусу члана породице погинулог борца, а ову чињеницу смо цијенили у складу са 

правима која су гарантована особама са овим статусом (остваривање предности у запошљавању 

у односу на остала лица, под истим условима, у складу са прописима којима се уређује област 

рада и запошљавања; Чл. 73 у вези са чл. 60 ст. 1 т. з Закона о правима бораца, војних инвалида, 

и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, „Службени 

Гласник Републике Српске“, бр. 134/11 и 40/12). Такође, увидом у конкурсни материјал 

примјетна је разлика у досадашњим стручним и научним интересовањима и достигнућима међу 

кандидатима. 

 

Др Небојша Бомештар од укупно 8 радова објавио је 6 радова на научним скуповима, а 2 рада 

нису објављена, налазе се у припреми у штампи (достављен доказ о прихваћености за 

објављивање). У библиографији је навео „књиге, студије и пројекте“, али није доставио по један 

примјерак наведених наслова и није навео податке о ауторству/коауторству изузев наслова под 

редним бројем 8. гдје је на крају написао аутор. Изузимањем докторске дисертације и 

магистарског рада из наведених наслова, сви остали наслови издати су на Економском 

институту а.д. Бања Лука. Цијенећи приложене радове, утврдили смо да радови припадају ужој 

научној области Фискална економија. На основу образложеног и на основу обављеног разговора 

на интервјуу са кандидатом, сматрамо да кандидат др Небојша Бомештар не испуњава услове 

за избор у звање доцента за ужу научну област Монетарна економија, јер нема најмање три 

рада из уже научне области Монетарна економија и нема педагошког искуства у области 

високог образовања. 

 

Др Витомир Старчевић објавио је једну књигу. Објавио је 12 радова у стручним часописима. 

Учествовао је у реализацији 1 пројекта. Једном је био члан комисије у одбрани докторске 

дисертације. Четири пута је био члан комисије у одбрани магистарских радова. Пет година је  у  



звању доцента за ужу научну област Монетарна економија. Деветнаест година континуирано 

ради у високом школству. Продекан је за науку, истраживање и развој на Факултету пословне 

економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву. Образложена књига и радови 

кандидата су релевантни за избор за ужу научну област Монетарна економија.  Сагледавајући 

испуњеност тражених услова за обављање дјелатности у области високог образовања и 

обављеног разговора на интервјуу са кандидатом, сматрамо да кандидат др Витомир 

Старчевић у потпуности испуњава постављене услове за избор у више звање. 
 

Имајући у виду научну, наставну и стручну оријентацију кандидата др Витомира Старчевића, 

Комисија за писање извјештаја предлаже Научно-наставном вијећу Факултета пословне 

економије Бијељина и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да др Витомира Старчевића 

изабере у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Монетарна економија. 

 

 

 Чланови Комисије: 

  

                                   1.__________________________________________ 

Проф. др Бошко Живковић, редовни професор,  

Економски факултет  Београд,  

ужа научна област Монетарна економија, / предмети: 

Финансијска тржишта и Анализа хартија од вредности /, 

предсједник комисије 

 

 

2.__________________________________________ 

Проф. др Ненад Вуњак, редовни професор,  

Економски факултет Суботица, 

 ужа научна област Банкарство и Пословне финансије,            

/ предмети: Банкарство, Финансијска тржишта и берзе и 

Пословне финансије /, члан 

 

 

3.__________________________________________ 

 Проф. др Спасоје Тушевљак, ванредни професор, 

Факултет пословне економије Бијељина,  

ужа научна област Пословне финансије, члан 

 

 

       


