НАУЧНО –НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ

ФАКУЛТЕТAЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање
доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.
Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње,
Универзитета у Источном Сарајеву, број: 02-03/19 од 31.01.2019, именовани смо у
Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу,
објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 05.01.2019. године, за реизбор у академско
звање доцент, ужа научна област Међудисциплинарне друштвене науке.
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. Дејан Микеревић, ванредни професор, предсједник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Пословне финансије
Датум избора у звање: 24.12.2015. године
Универзитет: Универзитет у Бања Луци
Факултет: Економски факултет Бања Лука
2. Мирјана Миљановић, доцент, члан
Научна област: Инжењерство и технологије
Научно поље: Остала инжењерства и технологије
Ужа научна област: Инжењерски менаџмент
Датум избора у звање: 15.06.2016. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Факултет за производњу и менаџмент Требиње
3. Будимирка Мариновић, доцент, члан
Научна област: Инжењерство и технологије
Научно поље: Машинско инжењерство
Ужа научна област: Хидротермика и термоенергетика
Датум избора у звање: 19.05.2017. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

На претходно наведени конкурс пријавио се 1 (један) кандидат:
1. Благоје (Душан) Шупић

1

Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке области за коју се бира кандидат. Најмање један члан комиси је 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.

Кандидат Благоје Шупић је поднио потпуну и благовремену пријаву која је, као
таква, узета у разматрање.
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан
77. 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. и 37. Правилника о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање
извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање Научно-наставном вијећу
Факултета за производњу и менаџмент Требиње и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука број 01-С-487-LVIII/18; Сенат Универзитета у Источном Сарајеву;
28.12.2018. године
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 05.01.2019. године
Број кандидата који се бира
1 (један)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју
је конкурс расписан, списак предмета
Звање: доцент; УНО: Међудисциплинарне друштвене науке;
Број пријављених кандидата
Један (1), Доц. др Благоје Шупић, позван на интервју.

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТУ ПОЗВАНОМ НА ИНТЕРВЈУ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Благоје (Душан) Шупић
Датум и мјесто рођења
16.09.1972. године, Требиње
Установе у којима је кандидат био запослен
Електропривреда Републике Српске у Требињу
Звања/радна мјеста
доцент
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 Универзитета у Подгорици, 1994-1998
Назив студијског програма, излазног модула
Финансије
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
8.53; Дипломирани економист
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Универзитета у Подгорици, 1998-2006.
Назив студијског програма, излазног модула
Предузетничка економија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
8,00; магистар економских наука
Наслов магистарског/мастер рада
Регулација електропривреде и успостављање електроенергетског тржишта
за регион Балкана
Ужа научна/умјетничка област
Међудисциплинарне друштвене науке
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране
дисертације)
Економски факултет Бања Лука, 2009 - 2011.
Наслов докторске дисертације
Стварање и финансијски ефекти електроенергетског тржишта Југоисточне
Европе
Ужа научна област
Пословна економија и финансије
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
Универзитет у Источном Сарајеву, доцент, 20143. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
1. Шупић
Б.,
„Регулација
електропривреде
и
успостављање
електроенергетског тржишта за регион Балкана“, (књига), Требиње,
2006.
2. Шупић Б., Мирјанић Д., „Сиромаштво, незапосленост и недостатак
социјалних контаката као главни елементи социјалне искључености“,
међународни научни скуп „Друштво, криза и превазилажење сиромаштва
у Републици Српској и БиХ“, Бања Лука, 2009.
3. Шупић Б., „Правила електроенергетског тржишта Европске Уније“,
међународнио научни скуп Енергетика 2010, Златибор 2010.
4. Шупић Б., Ковачевић К. – Марков, Станивуковић Д., „Отварање

велепродајног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи –
Осцрт на БиХ са посебним нагласком на Електропривреду Републике
Српске (ЕРС)“, Пета међунаросна Експертска Конференција о питањима
дерегулације тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи
(DEMSEE 2010), Крит, Грчка, 2010.
5. Шупић Б., Ковачевић К. – Марков, Тешановић Н. „Тржиште електричне
енергије у БиХ – Поглед на Електропривреду Републике Српске“, Шеста
међународна Експертска Конференција (DEMSEE 2011), Блед, Словенија,
2011.
6. Шупић Б., Ковачевић К. – Марков, Станивуковић Д., Шиповац В.,
„Тржиште електричне енергије – пракса и будући кораци у Републици
Српској/БиХ“, Седта међународна Експертска Конференција (DEMSEE
2012), Букурешт, Румунија, 2012.
Радови послије посљедњег избора/реизбора
1. Jokanović M., Golubović D., Šupić B., Koprivica A., „Аpplication of renewable
energy sources in terms of economic, environmental and social sustainability“,
8th International Scientific Conference IRMES 2017, September 7-9, 2017,
Trebinje, Bosnia and Herzegovina.
У овом раду је анализирано кориштење обновљивих извора енергије, кроз производњу
електричне енергије, укључујући и одрживи развој. Истраживањем је посвећена пажња
анализи пораста учешћа обновљивих извора енергије у производњи електричне енергије,
као и подстицајима за кориштење обновљивих извора енергије на подручју Републике
Српске.
2. Јокановић М., Голубовић Д., Шупић Б., Копривица А., „Економски

индикатори одрживости у електроенергетском систему“, 31. међународни
конгрес о процесној индустрији PROCESING 2018, 22.06.2018., (стр. 9398.)
У раду је указан значај одрживог развоја који подразумијева одржавање равнотеже
између употребе, штедње и обнављања свих ресурса, те разумијевање да ће и генерације
које долазе увелико зависити од нашег данашњег дјеловања. У вези с тим, одрживи развој
је посматран кроз своје три димензије, и то: економску, еколошку и социолошку. Будући
да производња енергије снажно утиче на све основне економске активности, као што су: број
радних мјеста, индустријску производњу, урбани и рурални развој, у овом раду су обрађени
економски индикатори одрживости, њих 16, за подручје Републике Српске, у протеклом
четверогодишњем периоду.

3. Шупић Б., Ковачевић К. – Марков, „Регионална енергетска политика и

промоција обновљивих извора енергије са освртом на Електорпривреду
Републике Српске“, Часопис ФИНРАР-финансије, рачуноводство,
ревизија, Мјесечни научно-стручни часопис Савеза рачуновођа и ревизора
Републике Српске, бр.2/19., Бања Лука 2019.
У раду се разматра регионала стратегијa развоја енергетике којој недостаје координисан

приступ за стратегију развоја крупних енергетских извора, што се у пракси заправо своди
на промоцију обновљивих извора енергије (ОИЕ) и комерцијални приступ. Акценат у
регионалној старатегији стављен је на промоцију ОИЕ, међутим треба имати у виду да
поред подршке инвеститорима за њихову градњу кроз откупне цијене (нема ризика), те
кориштење нових технологија уз минималан број нових радних мјеста, док с дуге стране
постоје ограничења јер је потребна озбиљна структура базних извора (нпр. вјетарнауправљив извор) и квалитетна преносна мрежа. Важно је да отварање енергетског
тржишта буде поступно и да га прати сет мјера заштите, а на заинтересованим странама
је да одлуче о приступу и могућностима за управљање регионалног тржишта. Потребно је
изабрати оптимална рјешења, а приоритени задаци ЕРС везани су за нове инвестиције и
промоцију обновљивих извора у складу са стратегијим развоја енергетике РС.

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Кандидат изводи практичну наставу на Факултету за производњу и менаџмент
Требиње на додипломском студију на предметима: Послова етика и
комуницирање и Енергија и друштво.У току процеса студентског вредновања
наставног процеса путем студентске анкете остварио је високе оцјене у свим
сегментима који су предмет анкетирања (у школској 2014/15., 2015/16., 2016/17., и
2017/18. просјечне оцјене се крећу од 3,83 до 5,00).

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Стручна дјелатност и истраживање у друштвеним наукама, стечена је кроз
дугогодишњи рад у Електропривреди Републике Српске, Матично предузеће, на
радном мјесту Извршног директора за економско-финансијске послове. Од 2018.
године обавља послове координатора у Мјешовитом Холдингу „Електропривреде
Републике Српске“ Матичном предузећу а.д. Требиње. Аутор је већег броја
интерних анализа и информација у оквиру Електропривреде Републике Српске,
које се односе на унапређење дјелатности из области електроенергетског сектора
Републике Српске и Југоисточне Европе.

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА2
Дана 01.03.2019. године у 10.30 часова у просторијама Факултету за производњу и
менаџмент Требиње одржан је интервју са кандидатом Благојем Шупићем.
Испред Комисије, интервјуу су присуствовали доц. др Мирјана Миљановић и доц.
др Будимирка Мариновић.
Из разговора са кандидатом Комисија је утврдила да је кандидат показао
спремност за даље усавршавање и образовање као и висок степен академске
зрелости. Комисија посебно истиче спремност кандидата да и даље доприноси
развоју сарадње факултета и енергетског сектора РС кроз подршку у заједничким
развојним пројектима, што је од посебног значаја за даљи развој факултета.
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 ОБРАЗОВАЊУ3
Према члану 93 Закона о високом образовању кандидат није дужан да одржи
предавање.
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Кандидат – Благоје Шупић
Навести резултате
рада (уколико
испуњава)
Доктор економских
наука наука из
области: Пословна
економија и финансије

Минимални услови за избор у
звање4

Испуњава/неиспуњава

Има научни степен доктора
наука у одговарајућој научној
области

Испуњава

Има најмање три научна рада
из области за коју се бира,
објављена у научним
часописима и зборницима са
рецензијом

Испуњава

Кандидат има три
научна рада из области
за коју се бира

Показане наставничке
способности

Испуњава

Кандидат је радио као
наставник при чему је
показао изузетне

2

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 подразумјева 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.)
3
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.
4
У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу
члана 77., 78. и 87. Закона о високомо бразовању односно на основу члана 37., 38. и 39.
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у ИсточномСарајеву
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