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2. др Марко Иванковић, редовни професор, Свеучилиште у  Мостару, Агрономски 
и прехрамбено–технолошки факултет, ужа научна област: Економика 
пољопривреде, члан; 

3. др Бранислав Влаховић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет, ужа научна област: Тржиште и маркeтинг 
пољопривредно-прехрамбених производа, члан; 

4. др Владе Зарић, редовни професор, Универзитет у Београду, Пољопривредни 
факултет, ужа научна област:  Трговинско пословање, члан; 

5. др Миомир Јовановић, редовни професор, Универзитет Црне Горе, Биотехнички 
факултет, ужа научна област: Агроекономија, члан. 

 

Пријављени кандидати 
1. Проф. др Александар Остојић,  
2. Проф. др Жељко Вашко. 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Александар (Душан, Славојка) Остојић 
Датум и мјесто рођења: 14.04.1970. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: - DEZA/GTZ швајцарско немачки 

пројекат, Градачац, 2002-2003. године; 
- Пољопривредна задруга "ПМГ ВиП",  

Градачац, 2003-2004. године; 
- Пољопривредни факултет Бања Лука, 

2004-данас. 
Радна мјеста: - Асистент у пројекту за маркетинг; 

- Директор; 
- Виши асистент, Доцент, Декан, 

Ванредни професор. 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Научно друштво аграрних економиста 
Балкана; 

- Комора инжењера пољопривреде  
Републике Српске. 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци 

Пољопривредни факултет  

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2000. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,00 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет примењених наука 
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Вајнштефан (FH Weihenstephan), 
Трисдорф, Немачка 

Звање: Магистар агроменаџмента  
(Одлуком Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета у Бањој 
Луци број: 810-63-4/2003, од 24.10.2003. 
године извршена је нострификација 
дипломе-магистар пољопривредних 
наука) 

Мјесто и година завршетка: Трисдорф, Немачка, 2002. година 

Наслов завршног рада: Анализа тржишта и маркетинг у области 
воћарства у Немачкој, Босни и 
Херцеговини и Републици Српској 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Економика пољопривреде и рурални 
развој (агроменаџмент) 

Просјечна оцјена: 2,1 (систем оцењивања 1-5, 1-најбоља, 5-
најлошија оцјена) 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци 

Пољопривредни факултет  

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2007. године 

Назив докторске дисертације: Оптимална организација промета 
важнијих пољопривредних производа на 
подручју бањалучке регије 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Економика пољопривреде и рурални 
развој 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, виши 
асистент, 2004-2008. године; 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, доцент 
2008-2013. године; 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, ванредни 
професор 2013-данас. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

а) Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19. т. 
8) - 10 бодова 

1. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić, A., Rokvić Gordana, Drinić Ljiljana, Mrdalj Vesna, 
Figurek Aleksandra (2010): Similarities and differences between lowland and mountain 
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regions in the Republic of Srpska, Economics of Agriculture, Vol. LVII, (SI-2), (131-
138) 

(0,3*10=3,0)  
2. Rokvić Gordana, Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljiljana, Mrdalj Vesna, 

Figurek Aleksandra (2011): Agriculture policy reforms in Western Balkans in relation to 
the EU, Economics of Аgriculture, Bok II, Vol. SI-1, (331-337) 

 (0,3*10=3,0)  
3. Ostojić, A., Drinić Ljiljana, Novković, N., Rokvić Gordana (2012): Trends in 

production and processing of meet in the Republic of Srpska DETUROPE – The Central 
European Journal of Regional Development and Tourism, Vol. 4 (3), (41-53)  

(0,75*10=7,50)  
б) Оригиналани научни радови у научном часопису националног значаја (чл. 19. 

т. 9)  – 6 бодова 

1. Илић Гордана, Остојић, А. (2004): Маркетиншка оријентација предузећа у  
агропривреди,   Агрознање, Vol. 5  (1), (87-97)  

(1*6=6)  
2. Илић Гордана, Остојић, А. (2004): Маркетинг план - као саставни дио бизнис 

плана у агропривреди, Агрознање, Vol. 5 (1), (77-86)  
(1*6=6)  

3. Илић Гордана, Мирјанић С., Остојић, А., Роквић Гордана, Вашко, Ж. (2006): 
Директна продаја пољопривредних производа, Агрознање, Vol. 7  (4), (31-40)  

(0,5*6=3,0)  
4. Мирјанић С., Крстић Б., Мрдаљ Весна, Дринић Љиљана, Роквић Гордана, Вашко 

Ж., Остојић А., (2008): Економска валоризација организационо-технолошких 
рјешења у производњи и промету пољопривредних производа, Агрознање, Vol. 9 
(3), (55-73)  

(0,3*6=1,80)  
5. Остојић А., Дринић Љиљана, Мрдаљ Весна (2009): Анализа паритета цијена 

пшенице и кукуруза и инпута у Републици Српској, Агрознање, Vol. 10 (3), (129-
135)  

(1*6=6)  
6. Мирјанић С., Остојић А., Вашко Ж., Дринић Љиљана, Роквић Гордана, Мрдаљ 

Весна (2009): Могућности развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у 
општинама Невесиње, Шековићи и Рибник, Агрознање, Vol. 10 (4), (149-158)  

(0,3*6=1,80)  
7. Вашко Ж., Остојић А., Дринић Љиљана, Фигурек Александра (2010): Утврђивање 

оптималног момента продаје јабука са становишта утицаја трошкова 
складиштења, Агрознање, Vol. 11 (3), (157-164)  

(0,75*6=4,50)  
8. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Фигурек Александра (2010): Пољопривреда 

БиХ на крају прве декаде XXI вијека – биланс производње и потрошње 
најважнијих пољопривредних производа, Агрознање, Vol. 11 (4), (159-176)  
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(0,75*6=4,50)  
9. Остојић А., Илић Гордана (2011): Менаџмент пољопривредног газдинства и 

економска конкурентност канала продаје, Агрознање, Vol. 12 (1), (15-22)  
(1*6=6)  

10. Остојић А., Милуновић Д., Вашко Ж. (2011): Оцјена ставова произвођача 
млијека у односу на услове продаје примјеном Conjoint анализе, Агрознање, Vol. 
12 (2), (129-135)  

(1*6=6)  
в) Научни радови на научном скупу међународног значаја, штампани у цјелини 

(чл. 19. т. 15) – 5 бодова 

1. Илић Гордана, Остојић А., Роквић Гордана (2006): Агробизнис менаџмент у 
еколошкој производњи хране, Зборник радова, 41. хрватски и 1. међународни 
симпозиј агронома, Опатија, (51 – 52)  

(1*5=5)  
2. Илић Гордана, Остојић А., Роквић Гордана (2005): Промјене у структури ратарске 

производње Републике Српске (БиХ), Зборник радова, XL знанствени скуп 
хрватских агронома са међународним судјеловањем, Опатија, (79-81)  

(1*5=5)  
3. Крстић Б., Смиљић С., Илић Гордана, Остојић А. (2005): Менаџмент и 

књиговодство сељачког господарства, Зборник радова, XL знанствени скуп 
хрватских агронома са међународним судјеловањем, Опатија, (87-89)   

(0,75*5=3,75)  
4. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Роквић Гордана, Мрдаљ Весна, Љиљана 

Дринић (2008): Рурални развој у функцији искоришћења расположивих ресурса - 
примјери општина Невесиње, Шековићи и Рибник, Зборник радова међународног 
научног савјетовања Мултифункционална пољопривреда и рурални развој, 
Београд, Србија, Тематски зборник,  (323-331)  

(0,3*5=1,50)  
5. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, Drinić Ljiljana, 

Vučenović Aleksandra (2009): Population dynamics and structure in rural areas of the 
Republic Srpska, International Scientific Symposium, Management of Durable Rural 
Development, Thematic Proceedings, First Book, Vol. XI (1), Timisoara, Romania, 
(137-144)  

(0,3*5=1,50)  
6. Samardžić Slavica, Bajramović S., Ivanković M., Ostojić A. (2012): Market aspects of 

typical Herzegovinian product cheese in a suck, Book of proceedings, Third 
International Scientific Symposium “Agrosym Jahroina 2012”, (611-618)  

(0,75*5=3,75)  
7. Novković N., Mutavdžić Beba, Drinić Ljiljana, Ostojić A., Rokvić Gordana (2012): 

Tendency of vegetables development in Republic of Srpska, Book of proceedings, Third 
International Scientific Symposium “Agrosym Jahroina 2012”, (656-661)  

(0,5*5=2,50)  
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8. Ostojić A., Mrdalj Vesna (2012): Analysis of comparative advantages of agro-industry 
sector of Republic Srpska, Book of proceedings, Third International Scientific 
Symposium “Agrosym Jahroina 2012”, (675-679)  

(1*5=5)  
г) Научни радови на научном скупу националног значаја, штампани у 

цјелини (чл. 19. т. 17) – 2 бода 
1. Илић Гордана, Остојић А. (2005): Транзициони процеси у пољопривреди 

Републике Српске (БиХ), Економика пољопривреде, 1, Београд, (13-25)  
(1*2=2)  

2. Вашко Ж., Остојић А. (2010): Зависност између висине подстицајних средстава и 
висине бруто додане вриједности пољопривреде у Републици Српској у периоду 
2000-08, Зборник радова XXI научно-стручне конференције пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, Неум, БиХ, (671-679)  

(1*2=2)  
д) Реализован међународни  научни пројекти у својству сарадника  на пројекту  

(чл. 19. т. 20) -  3 бода 
1. Успостављање савјетодавне мреже за рурални развој земаља југозападног Балкана 

кроз реформу курикулума (2010-13), Пољопривредни факултет Бања Лука, 
ТЕМПУС пројекат (158777)  

(3)  
д) Реализован национални  научни пројекти у својству сарадника на пројекту 

(чл. 19. т. 22) -  1 бод 

1. Економска валоризација организационо-технолошких рјешења у производњи и 
промету пољопривредних производа (2006), Министарство науке и технологије 
Републике Српске 

(1) 
2. Увођење новог модела субвенција, заштите и финансирања пољопривреде РС 

коресподентног са заједничком аграрном политиком ЕУ (2007) Министарство 
науке и технологије Републике Српске          

(1)  
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 

а) Научна књига национлног значаја (чл. 19. т. 6) – 8 бодова 
1. Вашко Ж., Остојић А., Роквић Гордана, Дринић Љиљана, Мрдаљ Весна, Фигурек 

Александра, Брковић Д. (2016): Пољопривреда и рурални развој у Републици 
Српској до 2020. године, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, 
ISBN 978-99938-93-38-7  

(0,3*8=2,40)  
2. Савић Н., Бабић Р., Остојић А., Вашко Ж. (2018): Дужичаста пастрмка - гајење, 

тржиште и економика, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет,  
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ISBN 978-99938-93-50-9 
(0,75*8=6)  

б) Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19. т. 
8) - 10 бодова 

1. Vaško Ž., Ostojić A., Mirjanić S., Drinić Ljiljana (2013): Interection between 
unemployment and the cultivation of arable land –Regional approch, Bulgarian Journal 
of Agricultural Science, Agricultural Academy, Vol. 19 (5), (995-1002)  

(0,75*10=7,5) 
Историјски је тренд да радна снага из руралних подручја мигрира у урбана подручја. 
Запосленост у пољопривреди се смањује као резултат интензивирања 
пољопривредне производње, али и као резултат одсуства економског интереса за 
бављење том производњом. У мање развијеним земљама овај тренд је толико 
изражен да значајан део пољопривредних површина остаје необрађен. У 
ситуацијама високе незапослености и њеног повећања, јавља се теза да 
пољопривреда представља шансу за привремено самозапошљавање радне снаге која 
је остала без посла у индустрији и другим непољопривредним делатностима. Због 
тога је у раду тестирана хипотезa да ли се са повећањем опште незапослености 
смањује неообрађено пољопривредно земљиште, као једна од логичних последица 
радног ангажовања у пољопривреди једног дела незапослене радне снаге. Ова појава 
истраживана је на примеру 6 регија у Републици Српској, једног од два БиХ 
ентитета, у периоду 2002-10. година. Истраживање је потврдило да је јединио у 
регији Бијељине постојао висок степен корелације између незапослености и 
необрађених површина. Према оцењеном регресионом моделу и у регијама Требиње, 
Бања Лука и Приједор повећање незапослености у текућој години утицало је на 
смањење необрађених површина у наредној години, али оцењени модели нису били 
статистички значајни.  Генерални закључак је да није било јако изражене 
међузависности између повећања незапослености и смањења необрађених површина. 

2. Mutavdžić Beba, Drinić Ljiljana, Novković N., Ostojić A., Rokvić Gordana (2014): 
Forecasting of vegetable production in Republic of Srpska, DETUROPE – The Central 
European Journal of Regional Development and Tourism, Vol. 6 (1), (50-64)   

(0,5*10=5)  
Предмет истраживања у овом раду је предвиђање кретања производних 
параметара значајнијих врста поврћа у Републици Српској, односно површина, 
приноса и укупне производње следећих  врста поврћа: пасуљ, краставац, купус и кељ. 
Основа за оцену адекватних модела којим је изведено предвиђање су подаци о 
производним параметрима наведених врста поврћа у периоду од 1996–2011. године. 
На основу оцењених модела  изведено је предвиђање вредности посматраних 
параметара до 2016. године. Предвиђање је засновано на савременим 
квантитативним методама, конкретно примењен је метод анализе временских 
серија, односно  коришћени су одговарајући  АРИМА модели. Избор облика модела 
резултат је квалитативне анализе и статистичких критеријума. 

Предвиђање површина показује да ће доћи до промена у структури сетве 
посматраних врста поврћа у Републици Српској до 2016. године. Површине пасуља 
биће смањене за око 600 ха, док ће површине краставаца, купуса и кеља за толико 
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бити повећане. Приносе краставаца, купуса и кеља у периоду предвиђања 
карактерише стабилност, док мање осцилације показују приноси пасуља. Тенденције 
које карактеришу површине и приносе посматраних култура директно се 
одражавају на њихову производњу. Предвиђена производња пасуља 2016. године биће 
нижа за око 500 тона у односу на 2011. годину, а последица је пре свега смањења 
површина под пасуљом. Стабилну производњу у току периода предвиђања имаће 
купус и кељ. Предвиђена производња биће већа за краставац за око 1.300 тона на 
крају периода предвиђања.  

3. Ostojić A., Savić N., Vaško Ž. (2017): Consumer attitudes on buying fish in Banja 
Luka, Economics of Agriculture, Vol. LXIV (1), (129-140) 

 (1*10=10)  
Циљ истраживања представљених у раду је утврђивање основних параметара који 
утичу на куповину, понуду и потрошњу рибе на тржишту Бања Луке (Босна и 
Херцеговина). Методом анкетирања случајног узорка обухваћено је 100 испитаника. 
Подаци су обрађени једноваријантним (фреквенције и дистрибуције) и 
двоваријантим статистичким методама и двосмерном табулацијом. Закључци 
истраживања су да су за куповину рибе пресудни, у првом реду свежина, што је и за 
очекивати с обзиром на врсту производа као и порекло, цена и врста рибе. Од 
укупног броја испитаника, 41% се изјаснило да није информисано о риби као 
прехрамбеном артиклу, док се преосталих 59% изјаснило да се информишу преко 
различитих медија. Утврђено је да се потрошачи најчешће информишу о значају 
рибе као прехрамбеног артикла секундарним видом промоције, тј. “од уста до 
уста”. Потрошачи у Бањој Луци преферирају свежу рибу, а највише конзумирају 
слатководну рибу. Као место куповине рибе подјенако су заступљени хипермаркет и 
рибарница. Фактори куповине могу имати битну улогу у стварању односа 
потрошача према риби и стога се препоручује произвођачима и продавцима рибе да 
узму у обзир резултате овог и сличних истраживања, да сегментирају своје 
тржиште и да осмисле што боље маркетиншке инструменте/стратегије и на тај 
начин још боље приближе рибу потрошачима према дефинисаним сегментима 
тржишта. 

4. Kličković D., Ostojić A., Vaško Ž., Bosančić B. (2017): Analysis of attitudes of honey 
consumers in the municipality of Novi Grad (Bosnia and Herzegovina), 
Agriculture&Forestry, Podgorica, Vol.63, Issue 2, (69-81)  

(0,75*10=7,5)  
Пчеларство представља једну од битних грана сточарства, па тако и на подручју 
општине Нови Град у Босни и Херцеговини. Произвођаче меда увек занима шта о 
меду мисле потрошачи и који фактори су пресудни за њихово опредељење за 
куповину меда. Због тога је спроведено истраживање ставова потрошача меда 
анкетирањем 100 случајно одабраних потрошача са подручја општине Нови Град. 
Предмет истраживања били су ставови потрошача у вези количине меда коју 
конзумирају, његове врсте, цене, квалитета, места куповине и др. 
Систематизацијом података из анкете и њиховом статистичком обрадом дошло 
се до резултата да више од половине потрошача мед конзумира сваке седмице, са 
високом просечном потрошњом од 1,33 кг месечно. Жене конзумирају мед чешће од 
мушкараца, а старији чешће од млађе популације. Највећи број потрошача мед 
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купује директно од пчелара. На опредељење потрошача за избор меда највећи 
утицај има квалитет меда, а затим цена. Ови и други ставови потрошача меда 
упоређени су са ставовима потрошача из сличних истраживања у другим земљама и 
том приликом утврђено је да међу њима некада постоји мања или већа 
подударност, а некада и значајне разлике. 

в) Оригиналани научни радови у научном часопису националног значаја (чл. 19. 
т. 9) – 6 бодова 

1. Самарџић Славица, Иванковић М., Бајрамовић С., Остојић А., Сарић З., Поповић-
Врањеш Анка (2013): Типични производи као предмет интелектуалног власништва 
кроз историјски и географски преглед, Агрознање, Vol. 14 (3), (397–409)  

(0,3*6=1,8)  
Типични производи су још из предбиблијског времена сматрани културним благом 
народа и држава о чему сведоче нађени записи на више географских локација. Као 
такви су се штитили легалним средствима адекватним времену и простору њиховог 
постојања. Термин типичних производа као предмета интелектуалног власништва 
први пут је уведен 1883. године када је потписан први мултилатерални споразум-
Париска конвенција о заштити географских ознака. Од тада до данас потписан је 
низ докумената којима се регулише право располагања и прометовања типичним 
производима. Све актуелне варијације и подваријације начина заштите географских 
ознака могу сврстати земље у три групе и то: 
        (1) Земље које штите географске ознаке посебним законом тзв. sui generis 
системом,  
       (2) Земље које штите географске ознаке као трговачке марке, сертификационе 
марке, колективне марке, или неким другим законским средством, 
      (3) Земље које формално не препознају и не штите географске ознаке. 
На глобалном нивоу, 111 земаља, укључујући 27 земаља ЕУ, штити ознаке 
географског порекла sui generis системом. 56 земаља штити географске ознаке 
путем трговачких марки, сертификационих марки, или колективних марки, где 
спадају Аустралија, Канада, Јапан и САД. Велики број земаља поред sui generis  
система има додатну опцију заштите географских ознака као трговачких марки 
као што је случај Кине. 

2. Остојић А., Дринић Љиљана, Мирјанић С., Вашко Ж., Роквић Гордана, Мрдаљ 
Вена, Фигурек Александра (2013): Промет пољопривредних производа на зеленим 
и сточним пијацама у Републици Српској, Агрознање, Vol. 14 (4), (523–533)  

(0,3*6=1,8)  
У Републици Српској значајан део пољопривредних производа се производи на 
пољопривредним газдинствима. Ову производњу карактеришу мале количине 
тржишних вишкова, хетероген асортиман, неуједначен квалитет, сезонске 
варијације у понуди. Све наведено представља отежавајуће околности за продају 
пољопривредних производа индустријским прерађивачима или трговинским 
посредницима, због чега део пољопривредних производа остаје непродат или се 
продаје под неповољним условима. Стога се зелене и сточне пијаце јављају као 
ефикасан вид дистрибуције пољопривредних и других комплементарних производа 
путем којих се успешно могу спојити купци и продавци. Предмет у овим 
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истраживањима је кретање промета пољопривредних производа биљног и 
анималног порекла на зеленим и сточним пијацама у Републици Српској за период 
2007 – 2011. године. Резултати анализе су показали да је продаја у посматраном 
периоду имала тенденцију пада по стопи од 4,6%. Највећи удео у продаји 
пољопривредних производа има продаја производа биљног порекла са 65,5% која је 
такође бележила пад по стопи од -5,3%. За истраживање су коришћени подаци из 
статистичких публикација Републичког завода за статистику Републике Српске, 
који су у раду систематизовани применом стандардних математичко – 
статистичких метода. 

3. Дринић Љиљана, Остојић А., Фигурек Александра (2014): Тенденције и правци 
развоја прехрамбене индустрије Републике Српске, Агрознање, Vol. 15 (4), (401–
412)  

(1*6=6)  
Предмет истраживања је била анализа прехрамбене индустрије у Републици 
Српској. Анализа је обухватила секторе прераде млeка и меса, прераду жита, 
прераду воћа и поврћа производњу вина и алкохолних и безалкохолних пића у периоду 
од 2007. до 2012. године. Истраживања у овом раду имала су за циљ да укажу на 
одређене проблеме који постоје јер је присутан висок степен неискоришћених 
капацитета, застареле технологије, недовољан ниво инвестиција у производне 
капацитете, те недостатак домаћих сировина што произвођаче у РС чини зависним 
од увозних сировина. На основу истраживања дефинисани су следећи правци развоја 
ове индустрије: јачање производне и економске ефикасности и измена производне 
структуре у складу са захтевима домаћег и светског тржишта, примена светских 
стандарда и технологија у производњи висококвалитетних и конкуретних 
производа; производња здравствено сигурне хране и стварање брендова заснованих 
на традиционалној производњи и географском пореклу производа. Истраживање је 
било базирано на расположивим подацима, уз примењени метод „истраживање за 
столом“ (desk research). 

4. Остојић А., Вашко Ж., Савић Н. (2015): Понашање и ставови потрошача рибе у 
сјеверном дијелу Републике Српске, Агроекономика, Vol. 44 (66), (139-148)  

(1*6=6)  
Производња рибе у Републици Српској од 2009. године има тренд пада, али и поред 
тога ова грана пољопривреде има висок степен покривености увоза извозом. 
Истраживање ставова потрошача и преференција о конзумацији рибе  је спроведено  
у северном делу Републике Српске, путем структуираног анкетног упитника са 25 
питања од којих су била 2 отворена питања. Укупно је анкетирано 108 случајно 
одабраних потрошача. Циљ истраживања је био утврдити ставове потрошача о 
конзумацији рибе. Све анализе су урађене коришћењем статистичког програма 
SPSS. Истраживање показује да 89,8% анкетираних конзумира рибу у исхрани, а 
највећи број купује и конзумира рибу једном до два пута месечно (35,2%). На 
истраживаном подручју потрошачи највише купују свежу слатководну рибу. 
Доминатан фактор који утиче на куповину рибе је њен нутритивни значај (29,9%). 
Лични стандард (26,9%) представља лимитирајући фактор куповине рибе. Анкетни 
показатељи указују и на чињеницу неопходности интензивнијег промовисања 
слатководног рибарства (56,5%). 
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5. Јовић Ђ., Остојић А., Босанчић, Б. (2015): Ставови потрошача о конзумацији пива 
на подручју Града Бања Лука, Агроекономика, Vol. 44 (66), (149-157)  

(1*6=6)  
Пиво је један од највише конзумираних производа са дугом традицијом и великим 
економским утицајем. У раду су истраживани основни параметри везани за 
куповину и потрошњу пива, превасходно код конзумената на подручју Града Бања 
Лука. Прикупљање података је извршено on-line анкетом. Анкета је имала 18 
питања од којих су четири била отвореног типа. Већина особа које су приступиле 
анкети су млађе животне доби и мушког пола што је било и очекивано обзиром на 
начин прикупљања података и истраживани производ. Такође, више од половине 
испитаника има завршен факултет. Резултати анкете указују да се пиво најчешће 
конзумира два до три пута недељно. Два најчешћа пива која се конзумирају су 
Нектар пиво и Јелен пиво. 

6. Убипарип Драгана, Радановић Маја, Новковић Н., Остојић, А. (2016): Анализа и 
предвиђање извоза парадајза из Републике Србије, Агроекономика, Vol. 45 (69), 
(87-97)  

(0,75*6=4,5)  
Производња парадајза у Републици Србији би могла имати далеко већи значај, али су 
могућности недовољно искоришћене. Годишње се у свету, у просеку, произведе 122 
милиона тона парадајза, а Србија учествује у овој производњи са свега 0,01%. У раду 
је анализиран извоз парадајза из Републике Србије у периоду од 2004-14. године. 
Анализиране су: извезене количине (т), вредност извоза ($) и просечне извозне цене 
($/т). Анализа је спроведена дескриптивном статистиком. На основу утврђене 
стопе промена у анализираном периоду извршено је предвиђање извозних 
параметара у периоду од 2015-17. године. Извоз свежег парадајза имао је позитивну 
стопу промене од 19,20%. Просечна извезена количина парадајза износила је 4.094 
тона, по просечној цени од 415 долара/тони, што даје укупну вредност извоза 
од1.699,118 долара просечно годишње. У наредне три године очекује се даљи пораст 
количина, цена и вредности извоза, тако да би у 2017. години Србија требало да 
извози 6.748 тона, по просечној цени од 765 долара/тони, што ће чинити вредност 
извоза парадајза од око 5.160.814 долара. 

7. Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljiljana (2018): Financial Performance Analysis of the 
Companies in the Agricultural Sector and Food Industry in the Republic of Srpska, 
Agro-knowledge Journal,  Vol. 19 (2), (67-78)  

(1*6=6)  
Циљ истраживања је била анализа оперативних резултата и финансијске позиције 
привредних друштава у сектору пољопривреде и у прехрамбеној индустрији у 
Републици Српској у периоду 2012-2015. година. Током истраживања коришћене су 
научно-истраживачке методе класификације и компилације, анализе временских 
серија, компарације, анализа њихове величине и структуре, методе дескриптивне 
статистике, израчунавања индикатора финансијске позиције и метода 
закључивања. Резултати истраживања показују да је сектор пољопривреде у 
Републици Српској током све четири анализиране године пословао са губитком, док 
је прехрамбена индустрија у истом периоду пословала са добитком, при чему је 
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положај појединих грана различит. Број запослених у сектору пољопривреде се 
смањивао, због чега је њена продуктивност расла, а број запослених у прехрамбеној 
индустрији је растао, али је расла и њена продуктивност. Повраћај на капитал и 
активу у сектору пољопривреде је био негативан, а у сектору прехрамбене 
индустрије позитиван. Оба сектора су била доста задужена и неликвидна, али 
тренутно солвентна. 

г) Научни радови на научном скупу међународног значаја, штампани (чл.1 9. т. 
15) у цјелини – 5 бодова 

1. Mrdalj Vesna, Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A. (2013): Instrument of economic 
measures of Agricultural policy of the Republic of Srpska, Book of proceedings, IV 
International Scientific Symposium “Agrosym Jahorina 2013”, (1283-1289)  

(0,75*5=3,75)  
Пољопривредни сектор представља најреспектабилнији ресурс у Републици Српској. 
Развој пољопривредног сектора поред природних и људских ресурса, је под утицајем 
деловања одређених мера пољопривредне политике, које у суштини представљају 
стратегију реализације постављених циљева у погледу интегрисања пољопривредног 
сектора у развој економије. Једна од важних група мера аграрне политике су 
економске мере, које се првенствено односе на економску проблематику сектора. У 
раду се даје преглед економских мера и њихових инструмената у оквиру аграрне 
политике Републике Српске за период 2007-2011. година. Код описа економских мера 
и њихових инструмената коришћени су секундарни извори података. Резултати 
истраживања указују да економске мере и њихови инструменти нису допринели 
унапређењу конкурентности пољопривредног сектора Републике Српске. 

2. Ostojić A., Vaško Ž., Savić N., Pavličević J. (2015): Similarities and differences in the 
habits of fishconsumer in three cities of the Republic of Srpska, VII International 
Conference "Water & Fish", Conference procedings, June 10-12, Faculty of Agriculture, 
University of Belgrade, Serbia, (389-395)  

(0,75*5=3,75)  
Анкетно истраживање перцепције и навика потрошача у куповини и потрошњи рибе 
проведено је у три града Републике Српске: Бања Лука, Приједор и Бијељина. 
Анкетом је обухваћено по 39 испитаника у Бањој Луци и Приједору те 30 
испитаника у Бијељини. Анкетирање је спроведено на градској пијаци, у рибарници и 
у граду. Циљ рада је био анализа куповних навика потрошача рибе у три највећа 
града Републике Српске. Статистичка обрада података урађена је коришћењем 
статистичког програма SPSS 17. Полна структура испитаника различита је по 
градовима, у Бањој Луци највише је анкетираних особа женског пола (56,41%), у 
Приједору је више испитаника мушког пола (51,28%), док је у Бијељини структура 
испитаника била подједнака (50% мушких и 50% женских особа). У погледу 
завршене школе доминантан је средњошколски ниво образовања испитаника (Бања 
Лука 53,8%, Приједор 33,3% и Бијељина 56,7%). У сва три града доминантно место 
куповине рибе је супермаркет, док се најмање рибе купује од риболоваца и на самом 
рибњаку. Међутим, између градова постоји разлика у данима најчешће куповине рибе 
што је потврђено и 2 тестом (p<0,05). У Бањој Луци се најчешће купује риба 
уторком, у Приједору средом и петком, а у Бијељини суботом. Статистичком 
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анализом је утврђена значајна разлика између посматраних градова у погледу 
количине купљене рибе по једној куповини. Истраживањем тржишта је такође 
установљено да не постоји статистички значајна разлика између градова када је у 
питању оцена квалитета понуђене рибе на домаћем тржишту. Испитаници по 
градовима сматрају да је квалитет понуђене рибе на тржишту задовољавајући и 
највећи број испитаника је на скали од 1 до 5 дало оцену 4, односно може се рећи да 
су веома задовољни квалитетом понуђене рибе. Испитаници у сва три града 
сматрају да је цена рибе на домаћем тржишту висока, што показују и резултати 
статистичке обраде, није утврђена статистички значајна разлика анализираног 
параметра. Постоји статистички значајна разлика у погледу преференције 
потрошача по градовима према куповини рибе домаћег порекла, односно узгојених на 
нашим рибњацима.  

3. Pavličević J., Ostojić A., Glamuzina B., Savić N., Rozić Irena, Kanlić Vera (2015): 
Foreing-trade exchange of Bosnia and Herzegovina with fishing products, VII 
International Conference "Water & Fish", Conference procedings, June 10-12, Faculty 
of Agriculture, University of Belgrade, Serbia, (407-413)  

(0,3*5=1,5)  
Овим радом је обухваћена спољнотрговинска размена Босне и Херцеговине 
производима рибарства за петогодишњи временски период (2010-2014). Циљ овог 
рада је сагледавање трговинске размене производима рибарства (ЦТ од 0301 до 
0307) Босне и Херцеговине, те најчешћих дестинација у погледу извоза и увоза. У 
раду су коришћени подаци Управе за индиректно опорезивање БиХ, а истраживање 
је спроведено методом "истраживања за столом", тзв. "desk research". За анализу 
прикупљених секундарних података су коришћене стандардне математичко 
статистичке методе (анализа временских серија, дескриптивна статистика, 
просечне годишње стопе посматраних појава). Резултати истраживања показују да 
вредности увоза надмашују вредности извоза чиме Босна и Херцеговина у оквиру 
главе 3 хармонизованог система царинске тарифе бележи дефицит у 
спољнотрговинској размени. Анализирајући структуру наведене главе поједине 
царинске тарифе и поред тога имају позитивне билансе, али недовољне за покривање 
укупног дефицита у оквиру рибе и љускара, мекушаца и осталих водени 
бескичмењака. Босна и Херцеговина извози производе рибарства углавном 
регионалним партнерима (Србија, Хрватска, Црна Гора и др.), док је увоз највећим 
делом из земаља ЕУ. 

4. Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Milanka (2016): Evidence of calculating maiz self-
sufficiency in Bosnia and Herzegovina, Proceedings of papers, Policy and Economics 
for Sustainable Agricultural and Rural Development, AAEM 10th International 
Conference, 12-14 May 2016, Ohrid, Republic of Macedonia, (240-247)  

(1*5=5)  
За Босну и Херцеговину (БиХ) је производња кукуруза значајна јер се том биљном 
врстом засеје највећа површина обрадивог земљишта. Предмет истраживања 
обрађен у раду је степен самодовољности у производњи кукуруза у БиХ. Циљ 
истраживања је био да се на бази историјских података за период 2005-2014. 
провери хипотеза да БиХ, производи довољно кукуруза за исхрану људи, стоке и рибе 
и да нема потребе за његовим увозом. Истраживање је спроведено комбинацијом 
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метода анализе историјских података, билансирања, израчунавања индекса 
самодовољности и методе упоређивања. Резултати истраживања су потврдили да 
је БиХ у анализираном периоду константно имала дефицит код кукуруза који је 
износио између 150 и 228 хиљада тона годишње. Самодовољност се кретала између 
78% и 85%. Тиме је оповргнута хипотеза да БиХ својом властитом производњом 
кукуруза у зрну задовољава све своје потребе, због чега је зависна од његовог увоза. 
Овај закључак потврђен је и прорачунима потребних количина кукуруза као 
компоненте хранидбеног оброка у исхрани стоке и рибе према којима је недостајућа 
количина кукуруза још већа. 

5. Ostojić A., Vaško Ž., Cvetković M. (2017): Understanding quality characteristics of 
apple fruit important for consumer acceptance, 52. hrvatski i 12. međunarodni 
simpozijum agronoma, Zbornik radova, 12-17. februar 2017, Dubrovnik, Hrvatska, 
(160-163)  

(1*5=5)  
Јабука представља воћну врсту у Босни и Херцеговини са највећим степеном 
улагања и најинтензивнијом технологијом узгоја. Интензивирање производње 
праћено је и интродукцијом нових сорти у складу са савременим стандардима. У 
раду су приказани индикативни резултати о значају појединих карактеристика 
плода јабуке које утичу на избор потрошача приликом куповине на основу 
анкетирања 60 испитаника. Резултати показују да се јабука скоро подједнако 
набавља у маркетима, на пијаци или пак путем директног контакта са 
произвођачима. Потрошачи на прво место приликом избора стављају окус и боју 
плода. Остале унутрашње карактеристике немају значајнији утицај приликом 
одабира. Код већине посматраних карактеристика нису утврђене значајније разлике 
између полова. Интродукција нових сорти, осим биолошких и привредно-
технолошких особина треба да буде базирана или праћена испитивањем ставова 
потрошача, као саставним делом оцене укупног квалитета. 

6. Вашко Ж., Роквић Гордана, Остојић А., Шијан Данијела (2017): Искуства 
водитеља пројеката прекограничне сурадње реализираних између Босне и 
Херцеговине и сусједних држава, 52. хрватски и 12. међународни симpозијум 
агронома, Зборник радова, 12-17. фебруар 2017, Дубровник, Хрватска, (186-190)  

(0,75*5=3,75)  
Пројекти прекограничне сарадње су један од првих сусрета земаља потенцијалних 
кандидата за чланство у Европској унији (ЕУ) с њеним претприступним фондовима. 
То је случај и с Босном и Херцеговином (БиХ) која је у раздобљу од 2007.-2013. имала 
приступ само првој и другој компоненти претприступне помоћи (енгл. Instruments 
for Pre-Accession Assistance – IPA). Рад је фокусиран на програм прекограничне 
сарадње, другу ИПА компоненту, и бави се истраживањем успешности аплицираних 
пројеката и ступња апсорпције степена расположивих фондова у његова прва два 
позива. Други део истраживања односи се на истраживање ставова руководилаца 
одобрених пројеката у односу на процес њихове припреме и имплементације. Њихове 
генералне опсервације су да су о позивима били углавном благовремено информисани, 
да је припрема пројектних предлога била захтевна, а имплементација још 
захтевнија, највише због строгих и компликованих правила ЕУ. 
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7. Savić M.N., Hristovski M., Trajčovski A., Vaško E.Ž., Ostojić D.A., Radivojević L.R., 
Čanak M.S. (2017): Analysis of production and economic results of Rainbow trout 
broodstock farming on 3 different farms in Bosnia and Herzegovina, FRY Macedonia 
and Republic of Serbia, The Tried International Symposium on Agricultural 
Engineering, 20th-21st October 2017, Proceedings, ISAE-2017, Belgrade-Zemun, Serbia, 
(136-144)  

(0,3*5=1,5)  
Узгој дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss) за производњу јаја за добијање 
млађи пастрмки све више губи на значају, како у свету тако и у региону. У 
протеклих 20 година веома је изражен тренд куповине јаја пастрмке у фази очију са 
специјализованих фарми. Разлози за овакву праксу могу се наћи у трошковима 
чувања матичног јата и производњи јаја, организацији рада на узгоју матичног јата, 
као и могућности куповине јаја са специјализованих фарми у било којем тренутку 
током године, што је тешко оствариво у сопственој производњи. Анализа 
спроведена на три узгајалишта рибе у Босни и Херцеговини, Републици Македонији и 
Републици Србији показала је да постоје разлике у технологији и производним 
резултатима узгоја матичњака пастрмке на посматраним рибњацима. 
Израчунавањем на основу директних трошкова упоређивани су економски резултати 
узгоја. 

8. Ostojić A., Vaško Ž. (2019): Projections of self-sufficiency of Bosnia and Herzegovina in 
basic types of meat Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic 
of Serbia strategic goals realization within the Danube region: Sustainability and 
multifunctionality, 13-14th December 2018, Thematic Proceedings, International Scientific 
Conference, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia 2019, (50-67)  

(1*5=5)  
У раду  су истраживани обим, динамика и трендови у производњи, спољној трговини 
и потрошњи основних врста меса (говеђег, свињског, овчијег и живинског меса и 
пастрмке) на бази историјских података. Анализиран је период од 2014. до 2017. 
године. Циљ рада је да се изврши процена самодовољности основних врста меса, с 
намером утврђивања усклађености понуде и тражње. Том приликом коришћене су 
методе билансирања и моделирања комбиновањем прикупљених података и 
властитих пројекција недостајућих података.  Производно потрошни биланси кроз 
степен самодовољности указују у којој мери је земља у стању да задовољи тражњу 
кроз домаћу понуду. Резултати истраживања показују да Босна и Херцеговина у 
анализираном периоду домаћом производњом није подмиривала домаћу потрошњу, 
са изузетком меса пастрмке.  

д) Научни радови на научном скупу националног значаја, штампани у 
цјелини (чл. 19.т. 17) – 2 бода 

1. Остојић А., Вашко Ж., Милошевић Сњежана, Максић М. (2018): Компаративна 
анализа понашања потрошача приликом куповине вина на подручју Бање Луке, 
Знанствено стручни скуп с међународним судјеловањем "130 година 
организираног виноградарства и винарства у Босни и Херцеговини", 21-22. 
септембар 2018, Зборник радова, Мостар, (178-189)  

(075*2=1,5)  
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Предмет истраживања је анализа најважнијих трендова у  куповини и конзумацији 
вина на подручју града Бања Лука. Циљ истраживања је утврђивање основних 
параметара који утичу на куповину, понуду и конзумацију вина на том тржишту. 
Испитивање ставова потрошача вина извршено је анкетирањем 40 случајно 
одабраних потрошача 2010. и 2015. године, коришћењем идентичног анкетног 
упитника, који се састојао од 30 питања отвореног и затвореног типа. Затим је 
извршена компаративна анализа претходно добијених резултата. Прикупљени 
подаци обрађени су основним математичко - статистичким методама. Када је у 
питању порекло вина, 2010. године 76,3% испитаника одлучило се за куповину 
домаћих вина, а 23,7% за куповину вина иностраног порекла. Подаци у 2015. години 
дају нешто другачију слику, јер се чак 52,5% одлучило за страна вина, док их је 
47,5% предност давало домаћим винима. Као разлог овакве промене потрошачи 
најчешће наводе цену и доступност, а у неким случајевима и квалитет. Када је реч о 
домаћим винима, потрошачи су највише бирали вина из Херцеговине. Доминантни 
фактори који су потрошаче опредељивали код куповине вина 2015. године били су 
цијена (40%), а затим квалитет (30%)  и робна марка (27,5%). Пет година раније 
више од половине испитаника изјаснило се да је при куповини вина основни мотив 
квалитет, затим робна марка, pа тек онда цена. Једнак број испитаника вино 
конзумира једном недељно и једном месечно, најчешће приликом излазака и прослава. 
Кроз истраживање се дошло до спознаје да се унапређење куповине вина може 
остварити пре свега маркетиншким активностима које треба усмерити у правцу 
развоја културе пијења вина и интензивирања промоције, првенствено домаћих вина. 

ђ) Реализован међународни  научни пројекти у својству сарадника на пројекту 
(чл. 19. т. 20) -  3 бода 

1. ERASMUS+ програм, компонента К1, мобилност наставног кадра са 
Универзитетом за примењене науке Weihenstephan – Triesdorf, Њемачка, (Erasmus 
+ Key Action 1 Mobility for learners and staff Higher Education Student and Staff 
Mobility Inter-institutional agreement 2015-2021 between institutions from Programme 
and Partner Countries Hochschule Weihenstephan - Triesdorf (Weihenstephan -
Triesdorf University of Applied Sciences) and Faculty of Agriculture, University of 
Banja Luka (2016-2018) 

 (3) 
е) Реализован национални  научни пројекти у својству сарадника на пројекту 

(чл. 19. т. 22) -  1 бод 
1. Вредновање економских резултата пољопривредних газдинстава у Републици 

Српској примјеном ФАДН технологије (2014), Министарство науке и технологије 
Републике Српске 

(1)  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                              96,10 + 105,25 = 201,35 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
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категоријама из члана 21.) 
а) Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (чл.21. т.2) - 6 

бодова 
1. Дардић М., Травар Ј., Остојић А. (2010):  Органска производња биља, 

Универзитет у Бањој  Луци, Пољопривредни факултет, ISBN 978-99938-93-14-1 
(1*6=6)  

2. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Роквић Гордана, Мрдаљ Весна, Дринић 
Љиљана, Вученовић Александра (2010): Рурални развој Републике Српске, 
Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет,  ISBN 978 -99938-93-13-4  

(0,3*6=1,8)  
3. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Роквић Гордана, Мрдаљ Весна, Дринић 

Љиљана, Вученовић Александра (2011): Аграрни сектор Републике Српске - стање 
и правци - основне карактеристике ЗАП-а ЕУ, Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет,  ISBN 978-99938-93-16-5  

(0,3*6=1,8)  
б) Члан комисије за одбрану докторске дисертације (чл. 21. т. 12) - 3 бода 
1. мр Славица Самарџић (2012): "Типични херцеговачки производ сир из мијеха у 

функцији руралног развоја Херцеговине", Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета  бр. 10/3.1563-46-5/12 од 07.06.2012. и Одлука Сената 
Универзитета у Бањој Луци о давању сагласности на Извјештај о урађеној 
докторској дисертацији бр: 02/04-3.1472-31/12 од 21.06.2012.  

(3)  
в) Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (чл. 21. т. 18) - 1 бод 
1. Микић Младен (2010): Стање и тенденције тржишта кромпира у РС, Одлука бр. 

0104-1289/10 од 08.04.2010.      
(1)  

2. Санковић Рајка (2010): Промоција пољопривредно-прехрамбених производа на 
примјеру А.Д."Витаминке" Бања Лука, Одлука бр. 0104-1428/10 од 21.04.2010.  

(1)  
3. Богдановић Жељко (2010): Канали дистрибуције шљиве на подручју општине 

Приједор, Одлука бр. 0104-2127/10 од 24.06.2010.  
(1)  

4. Милошевић Сњежана (2010): Карактеристике тржишта вина у Бања Луци, Одлука 
бр. 0104-2786/10 од 23.07.2010.  

(1)  
5. Давидовић Драгана (2010): Маркетиншке активности предузеће "Марбо продукт" 

д.о.о. Лакташи, Одлука бр. 0104-4669/10 од 16.11.2010.  
(1)  

6. Бувач Драган (2010): Маркетинг у пољопривреди, Одлука бр. 0104-4790/10 од 
24.11.2010.  

(1)  
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7. Шепа Драган (2010): Трговачке марке прехрамбених производа, Одлука бр. 0104-
5121/10 од 13.12.2010.  

(1)  
8. Славен Сибинчић (2011): Продаја поред пута као облик директне продаје, Одлука 

бр. 0104-1067/11 од 17.03.2011.  
(1)  

9. Зекановић Борко (2011): Мјесто и улога сајмова агроиндустријских производа, 
Одлука бр. 0104-2084/11 од 23.05.2011.    

(1)  
10. Зорић Ивана (2011): Тенденције у промету пољопривредних производа, Одлука 

бр. 0104-3877/111 од 07.10.2011.  
(1)  

11. Кременовић Марина (2011): Стандарди у пољопривреди с освртом на ГЛОБАЛ 
G.A.P., Одлука бр. 0104-3962/11 од 12.10.2011.  

(1)  
12. Граховац Дарио (2011): Маркетиншке активности предузећa "Mushrooms Trade" 

д.о.о. Лакташи, Одлука бр. 0104-3823/11 од 05.10.2011.  
(1)  

13. Палалић Славица (2011): Улога и значење истраживања тржишта у пословном 
одлучивању, Одлука бр. 0104-4169/11 од 21.10.2011. 

(1)  
14. Жупљанин Сандра (2012): Тржиште воћа у Републици Српској, Одлука бр. 

10/4.966/12 од 03. 04.2012.  
(1)  

15. Лукач Драшко (2012): Тржиште поврћа у Републици Српској, Одлука бр. 
10/4.1281/12 од 26.04.2012.  

(1)  
16. Ђајић Весна (2012): Тржиште органских производа, Одлука бр. 10/4.32155/12 од 

10.07.2012.  
(1)  

17. Марин Јована (2012): Тржиште житарица - пшеница и кукуруз, Одлука бр. 
10/4.3093/12 од 01.10.2012.  

(1)  
г) Вредновање наставничких способности (чл. 25) 
У периоду пре задњег избора кандидат је изводио наставу на првом и другом циклусу 
студија на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци. Као виши 
асистент изводио је вежбе на предметима Менаџмент и маркетинг и Статистика те 
током тог изборног периода стекао знатно искуство као сарадник у настави. У звању 
доцента изводио је наставу из предмета Тржиште пољопривредно-прехрамбених 
производа, Тржиште хортикултурних производа, Истраживање тржишта 
пољопривредно-прехрамбених производа, Маркетинг агроиндустријских производа и 
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Агроменаџмент. У том периоду био је ментор израде 17 завршних радова првог 
циклуса и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације.  

С обзиром да у документацији приложеној на конкурс нема доказа о резултатима 
оцене наставничких способности анкетирањем студената, комисија кандидату по 
основу овог критерија није доделила бодове за период пре последњег избора. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 

а) Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (чл. 21. т. 2) - 6 
бодова 

1. Павличевић Ј., Остојић А., Гламузина Б., Савић Н., (2016): Слатководно 
рибарство - узгој и маркетинг, Свеучилиште у Мостару, Агрономски и 
прехрамбено-технолошки факултет, ISBN 978-9958-16-060-8 

(0,75*6=4,5)  
б) Члан комисије за одбрану докторске дисертације (чл. 21. т. 12) - 3 бода 
1. мр Весна Мрдаљ (2014): "Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске 

на принципима Заједничке аграрне pолитике ЕУ“, Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета  бр. 10/3.1257-7-5/17 од 14.05.2014. и Одлука Сената 
Универзитета у Бањој Луци о давању сагласности на Извјештај о урађеној 
докторској дисертацији, бр: 02/04-3.1856-35/14, од 02.06.2014.         

 (3)  
2. мр Един Салихбашић (2017): "Економичност производње пилећег меса у 

зависности од хибрида и дужине това пилића“, Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета  бр. 10/3.283-4-5/17 од 10.02.2017. и Одлука Сената 
Универзитета у Бањој Луци о давању сагласности на Извјештај о урађеној 
докторској дисертацији, бр: 02/04-3.189-41/17, од 23.02.2017.              

  (3)  
в) Менторство кандидата за степен другог циклуса  (чл. 21. т. 13) – 4 бода 
1. Ђорђе Кљајић (2018): "Сегментација купаца на примјеру предузећа Агромеханика-

комерц", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
бр.10/03.1895-7-14/18 од 03.07.2018.              

(4)  
2. Јовица Шуман (2018): "Социо-економска анализа тражње рибе на подручју 

приједорске регије", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
бр.10/03.1060-6-8/18 од 13.04.2018.            

 (4)  
г) Члан комисјије за одбрану рада другог циклуса (чл.  21. т. 14) – 2 бода 
1. Јелена Цвијановић (2015): "Диверзификација активности пољопривредних 

газдинстава као модел одрживог руралног развоја – студија случаја општина 
Прњавор", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
бр.10/03.1895-7-12/15 од 16.06.2015.  

(2)  
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2. Данијела Шијан (2016): "Евалуација пројеката прекограничне сарадње у Босни и 
Херцеговини", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
бр.10/03.927-4-12/16 од 06.04.2016.  

(2)  
3. Ненад Бојић (2016): "Операционализација маркетиншких активности у извозу 

органских пољопривредних производа на тржиште Европске уније", Одлука 
Наставно-научног већа Пољопривредног факултета бр.13/03.660-VI-19/16 од 
16.05.2016.  

(2)  
4. Ђурађ Хајдер (2016): "Евалуација циљева истраживања и биометричке 

аргументације резултата у магистарским радовима Пољопривредног факултета 
Универзитета у Бањој Луци", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног 
факултета бр.10/03.2828-8-14/16 од 29.09.2016.  

(2)  
5. Душка Слијепац (2016): "Стање и перспектива конвенционалног и органског 

пчеларства у регији Бања Лука", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног 
факултета бр.10/03.3403-1-14/16 од 24.10.2016.  

(2)  
6. Зринка Иванковић (2016): "Пољопривредно осигурање у функцији развоја 

аграрног сектора Републике Српске", Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета бр.10/03.1907-6-9/16 од 12.07.2016.  

(2)  
7. Дејана Јоргић (2017): "Успостављање система подршке неразвијеним подручијима 

Републике Српске у функцији регионалног развоја", Одлука Наставно-научног 
већа Пољопривредног факултета бр.10/03.1895-7-10/17 од 07.07.2017.  

(2)  
8. Милена Видић (2018): "Оцјена полујаке форме ефикасности тржишта капитала у 

Републици Српској", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
бр.10/03.1435-7-5/18 од 15.05.2018.              

(2)  
9. Бранка Чобанковић (2018): "Могућност развоја и унапређења женског 

предузетништва из области пољопривреде", Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета бр.10/03.4075-1-9/18 од 09.11.2018.  

(2)  
д) Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (чл.21. т.18) - 1 бод 
1. Илић Милош (2013): Тржиште органских производа, Одлука бр.10/4.3751-3/13 од 

17.12.2013.  
(1)  

2. Тривић Бојана (2013): Маркетиншке активности предузећа "Винарија Јунгић" 
д.о.о. Челинац, Одлука бр.10/4.3837-2/13 од 23.12.2013.         

 (1)  
3. Вуковић Тања (2014): Маркетинг активности предузећа "Млијекопродукт" д.о.о. 
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Козарска Дубица, Одлука бр.10/4.166-2/14 од 04.02.2014.        
(1)  

4. Хрњак Драгана (2014): Маркетинг јабуке, Одлука бр.10/4.1532-2/14 од 11.06.2014.  
(1)  

5. Дејановић  Слободан (2014):  Промоција на примјеру ХПК а.д. Драксенић, Одлука 
бр.10/4.1557-2/14 од 13.06.2014.         

 (1)  
6. Лазендић Владимир (2014): Тржиште конзумних јаја у Републици Српкој, Одлука 

бр.10/4.2695-2/14 од 29.09.2014.                 
 (1)  

7. Јанковић  Дејан (2014): Анализа тржишта пшенице и тенденције развоја, Одлука 
бр.10/4.2820-2/14 од 08.10.2014.        

(1)  
8. Ромић  Душко (2014): Анализа развоја тржишта меда, Одлука бр.10/4.2887-2/14 од 

10.10.2014.  
(1)  

9. Тодоровић  Љубинка (2015): Маркетинг и тржиште органских производа, Одлука 
бр.10/4.79-2/15 од 19.01.2015.                    

 (1)  
10. Максић Милош (2015): Мишљење потрошача о куповини и конзумацији вина на 

бањалучком тржишту, Одлука бр.10/4.322-2/15 од 06.02.2015.  
(1)  

11. Јовић Ђорђе (2015): Обиљежја потрошње пива на тржишту Бања Луке, Одлука 
бр.10/4.1281-2/15 од 20.04.2015.                  

(1)  
12. Балта Звездана (2015): Преференције потрошача рибе  на бањалучком тржишту, 

Одлука бр.10/4.1852-2/15 од 09.06.2015.                   
(1)  

13. Томић  Жарко (2015): Компаративне предности агроиндустријског сектора 
Републике Српске, Одлука бр.10/4.2487-2/15 од 07.07.2015.  

(1)  
14. Предић Ирена (2015): Стање и тенденције тржишта воћа у Републици Српској, 

Одлука бр.10/4.2820-2/15 од 04.09.2015.               
(1)  

15. Кличковић  Дејан (2015): Анализа ставова потрошача меда на општини Нови 
Град, Одлука бр.10/4.2589-2/15 од 18.08.2015.           

  (1)  
16. Шашић Живко (2016): Анализа стања биљне производње на општини Градишка, 

Одлука бр.10/4.3325-2/15 од 16.05.2016.                     
(1)  
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17. Милинковић  Сања (2016): Трендови у производњи млијека, Одлука бр.10/4.3202-
2/15 од 30.06.2016.                        

(1)  
18. Ђукић Стефан (2016): Тенденције кретања цијена пољопривредних производа у 

Републици Српској, Одлука бр.10/4.1810-4/16 од 06.07.2016.      
(1)  

19. Јањанин  Биљана (2016): Тржишни трендови и захтјеви тржишта воћа и поврћа у 
ЕУ, Одлука бр.10/4.2520-4/16 од 21.12.2016.                       

(1)  
20. Орашанин Младен (2017): Истраживање потрошачких навика код куповине и 

потрошње воћа у Бања Луци, Одлука бр.10/4.347-3/17 од 13.02.2017.         
(1)  

21. Јотановић Маја (2017): Производња и потрошња поврћа у Републици Српској 
(БиХ) и Европи, Одлука бр.10/4.1336-3/16 од 24.02.2017.          

(1)  
22. Ћетковић Александра (2017): Компаративна анализа свјетске производње и 

потрошње воћа, Одлука бр.10/4.2246-4/16 од 28.02.2017.                                  
                                                                                                                                (1) 

23. Јанковић Зоран (2017): Ставови потрошача о органским производима, Одлука 
бр.10/4.4351-3/16 од 10.03.2017.              

 (1)  
24. Вујмиловић Маја (2017): Ознаке географског поријекла - искуство земаља ЕУ, 

Одлука бр.10/4.4407-4/15 од 10.03.2017.              
 (1)  

25. Јокић Николина (2017): Утицај цијена на одлуку потрошача у куповини 
производа, Одлука бр.10/4.3984-3/16 од 28.03.2017.             

 (1)  
26. Илић Татјана (2017): Упознаност произвођача јањског кајмака са ознаком 

географског поријекла, Одлука бр.10/4.151-6/16 од 05.04.2017.            
 (1)  

27. Буловић Никола (2017): Утицај економске пропаганде на потрошаче вина, 
Одлука бр.10/4.4405-4/15 од 28.06.2017.        

(1)  
28. Станишљевић Александар (2017): Директна продаја и њене карактеристике у 

пласману пољопривредних производа, Одлука бр.10/4.1841-2/17 од 01.09.2017.   
(1)  

29. Томић Наташа (2017): Упознатост и ставови потрошача при куповини 
традиционалних производа, Одлука бр.10/4.2180-2/17 од 20.09.2017.          

(1)  
30. Видовић Живана (2017): Стање и тенденције тржишта конзумних јаја у 
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Републици Српској, Одлука бр.10/4.4406-2/15 од 26.09.2017.               
(1)  

31. Кевац Драгана (2017): Међународни промет шљиве и сухе шљиве, Одлука 
бр.10/4.3886-3/16 од 27.09.2017.                         

 (1)  
32. Пејић Славко (2018): Тржиште свињског меса у Републици Српској и Европи, 

Одлука бр.10/4.2081/18 од 28.06.2018.                
(1)  

33. Стојић Михајло (2018): Међународно тржиште пилећег меса, Одлука 
бр.10/4.2242/18 од 05.07.2018.              

 (1)  
34. Десанчић Сара (2018): Е-маркетинг у агробизнису, Одлука бр.10/4.2835/18 од 

20.08.2018.  
(1)  

35. Гвозденовић Мила (2018): Унапређење продаје као инструмент промоционог 
микса, Одлука бр.10/4.4104/18 од 15.10.2018.       

(1)  
ђ) Вредновање наставничких способности (чл. 25)  
Оцене из анкете студената о квалитету наставе коју је кандидат Александар Остојић 
изводио као наставник и сарадник на Пољопривредном факултету Универзитета у 
Бањој Луци  су следеће: 

Шк. 
година 

Тржиште 
пољ.прех. 
производа 

Тржиште 
хортикултурних 

производа 
(Хортикултура) 

Истраживање 
тржишта 
пољ.прех. 
производа 

Маркетинг 
агроинд. 
производа Агроменаџ. Просек 

2014/15 4,36 4,33 4,62  4,38  4,42 

2015/16 4,39 4,58 4,64  4,94  4,64 

2016/17 4,23 4,42 4,53  4,48 4,73 4,48 

2017/18    4,69   4,69 

2018/19    4,00   4,00 

Укупно:       4,45 

Просечна оцена 15 оцена из 5 предмета првог циклуса студија током 5 школских 
година  којима је кандидат оцењен од стране студената у поступку вредновања 
наставничких способности је 4,45. По том основу кандидат је, у складу са измењеним 
чланом 25. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци остварио 8 бодова. 

 (8)  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                    29,6 + 79,5 = 109,10 

 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
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(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

а) Стручна књига издата од домаћег издавача (чл. 22. т.2) - 3 бода 
1. Мирјанић С., Остојић А., Вашко Ж., Дринић Љиљана, Роквић Гордана, Мрдаљ 

Весна, Фигурек Александра (2013): Пијаце као облик продаје пољопривредно 
прехрамбених производа, Пољопривредни факултет, Бања Лука, ISBN 978-99938-
93-25-7 

(0,3*3=0,9)  
б) Стручни радови у часопису националног значаја са рецензијом (чл. 22. т. 4) – 

2 бода 
1. Мирјанић С., Роквић Гордана, Вашко Ж., Илић Гордана, Остојић А. (2006): 

Заједничка аграрна политика и пољопривреда БиХ-РС, Агрознање,Vol. 7 (3), (89-
100)  

(0,5*2=1,0)  
2. Вашко Ж., Мирјанић С., Илић Гордана, Роквић Гордана, Остојић А. (2006): 

Политика подстицаја развоја пољопривреде у Републици Српској од 2000. до 2005. 
године, Агрознање, Vol. 7 (3),  (101-110)  

(0,5*2=1,0)  
в) Рад у зборнику радова са  међународног стручног скупа (чл. 22. т. 5) - 3 бода 
1. Остојић А., Комић Ј., Дринић Љиљана, Роквић Гордана, Мрдаљ Весна (2010): 

Анализа тенденција увоза и извоза свјежег поврћа БиХ, Зборник радова, 45. 
хрватски и 5. међународни симпозиј агронома, Оpатија, Хрватска, (298-303)  

(0,5*3=1,5)  
2. Остојић А., Вашко Ж., Максимовић Р. (2011): Утјецај обујма производње на избор 

канала продаје меда, Зборник радова 46. хрватски и 6. међународни симпозиј 
агронома, Опатија, Хрватска, (324-327)  

(1*3=3)  
3. Vaško Ž., Ostojić A., Mrdalj Vesna (2010): Rural development programing in the 

principles of common agricutlural policy with referencies to the Republic of Srpska, 
Agriculture in the process of adjustment to the common agricultural policy, University 
of Kiril and Methodius in Skopje, Faculty of agricutlural sciencies and food, Skopje, 
(191-209)  

(1*3=3)  
4. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljiljana, Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, 

Figurek Aleksandra (2011): Agriculture of the Republic of Srpska and Bosnia and 
Herzegovina in the light of global economic crisis,  Agriculture in the light of global 
economic crisis, University of Montenegro - Biotechnical Faculty, Podgorica, (44-55)  

(0,3*3=0,9)  
г) Реализован међународни стручни пројекти у својству сарадника на пројекту 

(чл. 22. т. 10) -  3 бода 
1. Припрема секторских анализа за IPARD програм (2011), Пољопривредни факултет 

Бања Лука, FAO и EC пројекат (GCP/BiH/007/EC)       
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 (3)  
д) Реализован национални  стручни пројекти у својству сарадника на пројекту 

(чл. 22. т. 12) -  1 бод 
1. Студија Могућност развоја малих и средњих предузећа у општини Шековићи 

(2008), Пољопривредни факултет Бања Лука,  
 (1)  

2. Студија Могућност развоја малих и средњих предузећа у општини Рибник (2008), 
Пољопривредни факултет Бања Лука          

(1)  
3. Студија Могућност развоја малих и средњих предузећа у општини Невесиње 

(2008), Пољопривредни факултет Бања Лука       
 (1)  

4. Програм руралног развоја општине Невесиње (2008), Пољопривредни факултет, 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске      

(1)  
5. Програм руралног развоја општине Шековићи (2008), Пољопривредни факултет, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске   
(1)  

6. Програм руралног развоја општине Рибник (2008), Пољопривредни факултет, 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске        

(1)  
7. Стратешки план руралног развоја Републике Српске за период 2009-2015. године 

(2009), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске   

(1)  
8. Програм руралног развоја општине Србац (2010), Пољопривредни факултет, 

Општина Србац        
(1)  

9. Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској (2011) 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске   

(1)  
10. Улога и значај зелених и сточних пијаца у продаји пољопривредних производа у 

Републици Српској (2012), Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске              

(1)  
ђ) Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22. т. 22) - 2 бода 
1. Вршилац дужности декана Пољопривредног факултета, Решење о именовању в.д. 

декана бр: 01-6011-2/10 
(2)  

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
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(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

а) Стручни рад у часопису међународног значаја са рецензијом (чл. 22. т. 3) – 4 
бода 

1. Samardžić Slavica, El Bilali H., Bajramović S., Kanlić Vera, Ostojić A., Berjan S., 
Savković Ana (2014): Cheese in a Suck: Exploring History, Production Area and 
Production Process of a Typical Herzegovinian Product. International Journal of 
Environment and Rural Development (IJERD), Vol.5 (2), (74-79),  

(0,3*4=1,2)  
Традиционални и типични производи стекли су током последњих неколико деценија 
важну улогу у стратегијама за развој заосталих руралних региона. Регија 
Херцеговине је широко призната и позната по јединственом гастрономском 
производу; сиру у мешини. Јединственост овог производа потиче из једне фазе 
производног процеса - фазе зрења. Сир дозрева у врећама овчије коже. Оправдање за 
избор вреће од коже као контејнера за зрење и чување сира лежи у историји. 
Предмет истраживања је правна заштита производа са географском ознаком који 
захтева доказе о историјском постојању тог производа на одређеној територији, 
као и опис технологије производње и мапирање географског подручја у коме се 
производи производе. Рад се заснива на проширеној секундарној анализи података и 
теренској анкети. Теренско истраживање је спроведено 2011. године користећи 
полуструктуриране интервјуе са узорком од 35 производних домаћинстава - са 
посебним фокусом на жене и старије особе - на територији Херцеговине. За 
полуструктуриране интервјуе припремљена је контролна листа која се углавном 
бави историјом производа, производним подручјем и производном технологијом и 
процесом овог типичног херцеговачког производа. Добијени резултати су показали 
да сир у мјешини има дугу историју и датира из 14. века у херцеговачком региону. 
Употреба вреће од овчије коже као материјала за паковање током процеса зрења је 
сама по себи јединствена метода. Сир у мјешини је типичан производ повезан са 
динарским планинама у Херцеговини. Заштита сира у мешини ће допринети 
убрзанијем развоју херцеговачких руралних подручја. 

б) Рад у зборнику радова са  међународног стручног скупа  (чл. 22. т. 5) - 3 бода 
1. Mrdalj Vesna, Ostojić A., Vaško Ž., Brković D. (2017): Structure and Cetereminantes 

of Intra-Industry Trade in Agro-Food Sector of Bosnia nad Herzegovina, 12th 
International Conference on social Sciences Amsterdam, 19-20 May 2017, Proceedings, 
Volume II, (292-301)  

(0,75*3)=2,25  

Рад има за циљ да допринесе бољем разумевању структуре и детерминанти 
интраиндустријске трговинске специјализације у пољопривредно прехрамбеном 
сектору Босне и Херцеговине у периоду транзиције. Емпиријска анализа је заснована 
на израчунавању следећих индикатора: Грубел - Лојдовог индекса (Grubel – Lloyd 
index - GL), Revealed Comparative Advantages (RCA индикатор) и Релативна 
јединична вредност (Relative unit value RUV индикатор). Да би се показао ниво 
специјализације унутар индустрије и испитале компаративне предности на 
секторском нивоу, као и за појединачне групе производа, израчунати су Грубел - 
Лојдов индекс и RCA индикатор. RUV индикатор се користи за анализу две 
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компоненте укупне интра-индустријске трговине (total intra-industry trade TIIT); 
хоризонтална интра-индустријска трговина (horizontal intra – industry trade (HIIT) и 
вертикална интра-индустријска трговина (vertical intra- industry trade (VIIT) 
пољопривредно-прехрамбених производа у Босни и Херцеговини. Анализа и прорачуни 
горе наведених показатеља се спроводе на основу података о међународној трговини 
агро-прехрамбених производа у Босни и Херцеговини за период 2008-2015, као и 
података на четворознаменкастом нивоу, класификоване према Хармонизованом 
систему (HS-Harmonised System). Коначна анализа у овом раду спроведена је 
применом кластер анализе средњих вредности. Ова  метода је коришћена за 
идентификацију различитих кластера пољопривредних и прехрамбених робних група 
везаних за компаративне предности, ниво специјализације у интра-индустријској 
трговини, као и однос између извоза јединичне вредности и увоза јединичне 
вредности. Емпиријски резултати су показали да је GL индекс за посматрани период 
на секторском нивоу мањи од 50%. Вредности RCA индикатора за пољопривредно-
прехрамбени сектор Босне и Херцеговине у међународној трговини и важним 
трговинским тржиштима указују на недостатак компаративних предности. У 
структури интра-индустријске трговине доминира вертикална специјализација.          

в) Реализован национални  стручни пројекти у својству сарадника на пројекту 
(чл. 22. т. 12) -  1 бод 

1. Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске, 
2016-2020 (2014), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске        

(1)  
2. Основно истраживање за ИФАД Пројекат развоја руралног предузетништва 

(2016), Јединица за координацију пољопривредних пројекта     
(1)  

д) Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22. т. 22) - 2 бода  

1. Члан Сената Универзитета у Бањој Луци, Одлука о верификацији мандата, бр. 
02/04-3.3242-5/14, од 03.10.2014. и Одлука о разрешењу члана мандата Сената 
Универзитета у Бањој Луци, бр. 02/04-3.2019-1а/17, од 13.07.2017.  

(2)  
2. Декан Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, Решење о 

именовању декана, бр. 01-1122-1/11, од 15.03.2011. и Решење о разрешењу 
дужности декана, бр. 01/04-3.3338/14, од 30.09.2014.   

(2)  
3. Руководиоц студијског програма Аграра економија и рурални развој, Одлука о 

разрјешењу руководиоца студијског програма Аграрна економија и рурални развој 
бр. 02/04-3.1280-72/16, од 18.05.2016.  

(2)  
4. Учешће на ИМА Алумни сусретима Вајнштефан Трисдорф од 10.11-14.11.2014., 

члан Алумни  
(2)  
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5. Члан Одбора за биотехничке науке Одјељења природно-математичких и 
техничких наука Академије наука и умјетности Републике Српске (Одлука бр.01-
97-17/17 од 21.04.2017.  

(2)  
6. Рецензент уџбеника "Планирање у пољопривреди", Одлука бр. 04-66/16, од 

09.03.2016. Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву  
(2)  

7. Рецензент за часопис Agroeconomica Croatica (2016. и 2018.)  
(2)  

8. Члан Редакцијског одбора часописа Агроекономика, часописа Департмана за 
економику пољопривреде и социологију села Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, од 2014. године  

(2)  
9. Рецензент 52. и 53. хрватског и 12. и 13. међународног симпозија пољопривредних 

наука (2017. и 2018.)  
(2)  

10. Члан  међународног Редакцијског одбора часописа Економика пољопривреде 
(Economics of Agriculture), часописа Института за економику пољопривреде у 
Београду, од 2012. године               

(2)  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                  26,30 + 25,45 = 51,75 

 
 

Други кандидат 
 

а) Основни биографски pодаци: 

Име (име оба родитеља) и презиме: Жељко (Едуард, Марија) Вашко 
Датум и мјесто рођења: 18.01.1964. Славонски Брод 
Установе у којима је био запослен: - УНИС, Творница цеви Дервента, 

1988-1991;  
- ПП ЕХТА Дервента, 1991-1992; 
- Централна банка Босне и 

Херцеговине, Главна банка 
Републике Српске, 2011-2015; 

- Пољопривредни факултет Бања 
Лука, 1994-2011; 2015-данас; 

Радна мјеста: - Референт; 
- Шеф рачуноводства и финансија; 
- Директор; 
- Асистент, Виши асистент, Доцент, 

Ванредни професор. 
Чланство у научним и стручним  Европско удружење аграрних 



29 
 

организацијама или удружењима: економиста; 
 Научно друштво аграрних 
економиста Балкана. 

  
б) Диpломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Економски факултет Бања Лука 

Звање: дипломирани економиста 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1988. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,89 

Постдиpломске студије: 
Назив институције: Економски факултет Бања Лука 

Звање: Магистар економских наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1998. 

Наслов завршног рада: Специфичности друштвеноекономске 
оправданости инвестиционог улагања у 
пољопривреди 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Пословна организација 

Просјечна оцјена: 8,70 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Економски факултет Бања Лука 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2008. 

Назив докторске дисертације: Економска ефикасност инвестиција у 
функцији трошкова као фактора 
улагања предузећа у пољопривреди 

Научна/умјетничка област (подаци из 
диpломе): 

Економика инвестиција 

Претходни избори у наставна и 
научна звања (институција, звање, 
година избора) 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, асистент, 
1994-1998. година; 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, виши 
асистент, 1998-2008. година; 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, доцент, 
2008-2013. година; 

- Пољопривредни факултет, 
Универзитету у Бањој Луца, 
ванредни професор, 2013-2019. 
година. 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

а) Оригиналани научни радови у часопису међународног значаја (чл. 19. т. 8) – 
10 бодова 

1. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, Drinić Ljiljana, 
Figurek Aleksandra (2010): Similarities and differences between lowland and 
mountain regions in the Republic of Srpska, Economics of Agriculture, Vol.  LVII, 
(SI-2), (131-138) 

(0,3*10=3,0) 
2. Vaško Ž., Drinić Milanka (2010): Influence of caw nutrition costs on the efficiency 

of milk production, Savremena poljoprivredа, Novi Sad, Srbija, Vol. 59 (1-2), (8-14) 
(1*10=10) 

3. Rokvić Gordana, Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljilja, Mrdalj Vesna, 
Figurek Aleksandra (2011): Agriculture policy reform in Western Balkans in relation 
to the EU, Ekonomika poljoprivrede, Bok II, Vol. SI-1, (331-337) 

 (0,3*10=3,0) 
4. Figurek Aleksandra, Rokvić Gordana, Vaško Ž. (2012): Diversification of rural 

economy in function of sustainability of rural areas, Agriculture & Forestry, 
Podgorica, Vol. 58 (3), (51-61) 

(1*10=10)  
 б) Оригиналани научни радови у научном часопису националног значаја 

(чл. 19. т. 9) – 6 бодова 
1. Вашко Ж. (1997): О депопулацији и деаграризацији села, Актуелности, бр. 2, 

(41-44) 
 (1*6=6) 

2. Вашко Ж. (1997): Економске мјере аграрне политке, Агрознање, бр. 2, (8-15) 
(1*6=6) 

3. Вашко Ж. (2000): Посљедице рата на пољоприведу, Агрознаnjе, Vol. 1 (4), (5-
16) 

 (1*6=6) 
4. Вашко Ж., Мирјанић С. (2004): Пољопривреда БиХ и РС у условима отвореног 

тржишта, Агрознање, Vol. 5 (4), (93-107) 
(1*6=6) 

5. Мирјанић С., Вашко Ж. (2004): Аграна политика као услов за стабилан 
агроекономски развој, Агрознање, Vol. 5 (3), (93-107) 

(1*6=6) 
6. Илић Гордана, Мирјанић С., Остојић А., Роквић Гордана, Вашко Ж. (2006): 

Директна продаја пољопривредних производа, Агрознање, Vol. 7 (4), (31-40) 

 (0,5*6=3,0) 
7. Мирјанић С., Крстић Б., Мрдаљ Весна, Дринић Љиљана, Роквић Гордана, 
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Вашко Ж., Остојић А. (2008): Економска валоризација организационих и 
технолошких рјешења у производњи и промету пољопривредних производа, 
Агрознање Vol. 9 (3), (55-73) 

(0,3*6=1,8) 
8. Мирјанић, С., Остојић, А., Вашко, Ж., Дринић Љиљана, Роквић Гордана, 

Мрдаљ Весна (2009): Могућности развоја малих и средњих предузећа и 
предузетништва у општинама Невесиње, Шековићи и Рибник, Агрознање, Vol. 
10 (4), (149-158)                                                                                                               

(0,3*6=1,8) 
9. Вашко Ж., Вученовић Александра, Косић Наташа (2009): Аграрни гарантни 

фонда као фактор експанзије кредитирања пољопривреде у Републици 
Српској, Агрознање, Vol. 10 (4), (153-163) 

(1*6=6) 
10. Вашко Ж., Остојић А., Дринић Љиљана, Вученовић Александра (2010): 

Утврђивање оптималног момента продаје јабука са становишта утицаја 
трошкова складиштења, Агрознање, Vol. 11 (3), (157-164) 

(0,75*6=4,5) 
11. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Фигурек Александра (2010): 

Пољопривреда БиХ на крају прве декаде XXI вијека – биланс производње и 
потрошње најважнијих пољопривредних производа, Агрознање, Vol. 11 (4), 
(159-176) 

 (0,75*6=4,5) 
12. Остојић А., Милуновић Д., Вашко Ж. (2011): Оцјена ставова произвођача 

млијека у односу на услове његове продаје примјеном конџоинт анализе, 
Агрознање, Vol. 12 (2), (129-135) 

(1*6=6) 
13. Вашко Ж., Мирјанић С., Фигурек Александра (2011): Природни ресурси као 

извори раста и разоја пољопривреде, Агрознање, Vol. 12 (2), (147-156) 
 (1*6=6) 

14. Вашко Ж., Иванковић М., Фигурек Александра, Ласић Марија (2012): 
Анализа сензитивности производње млијека на промјену висине откупне 
цијене и премије за млијеко, Агрознање, Vol. 13 (1), (289-296) 

(0,75*6=4,5) 
15. Иванковић М., Вашко Ж., Фигурек Александра, Ласић Марија, Леко М. 

(2012): Оцјена исплативности инвестиција - подизање винограда на 
рекултивираним тлима Херцеговине, Агрознање, Vol. 13 (3), (449-462) 

 (0,5*6=3,0) 
в) Научни радови на научном скупу међународног значаја, штампани у 

цјелини (чл. 19. т. 15) – 5 бодова 
1. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Роквић Гордана, Мрдаљ Весна, Дринић 

Љиљана (2008): Рурални развој у функцији коришћења расположивих ресурса 
– примјер оpштина Невесиње, Шековићи и Рибник, Зборник радова 
међународног научног савјетовања Мултифункционална пољопривреда и 
рурални развој, Београд, Србија, ( 323-331) 
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(0,3*5=1,5) 
2. Мирјанић С., Вашко Ж. (2008): Подстицање развоја пољопривреде и руралних 

подручја - примјер Републике Српске, Зборник радова, Симпозијум 
агроекономиста са међународним учешћем, Пољопривредни факултет, Београд, 
Србија, (255-263) 

(1*5=5) 
3. Rokvić Gordana, Vaško Ž., Vučenović Aleksandra (2009): Regionalization - a rural 

development policy, Proceedings, International scientific symposium, Timisoara, 
Romania, (173-178) 

 (1*5=5) 
4. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, Drinić Ljiljana, 

Vučenović Aleksandra (2009): Population dynamiccs and structure in rural aras of 
the Republic of Srpska, Proceedings, International scientific symposium, Timisoara, 
Romania, (137-144) 

(0,3*5=1,5) 
5. Вашко Ж., Савић Н., Микавица Д. (2011): Економичност производње 

дужичасте пастрмке у зависности од врсте коришћене хране, V међународна 
конференција Аквакултура & Рибарство, Зборник радова, Београд, Србија, 
(485-490) 

(1*5=5) 
6. Vaško Ž., Omanović H., Figurek Aleksandra, Kosić Nataša (2011): Agriculture 

lending in Bosnia and Herzegovina – from the experience of IFAD projects, 
Proceedings, The First International Conference, REDETE 2011, Banja Luka, (50-
63) 

(0,75*5=3,75) 
7. Vaško Ž., Mirjanić S., Aleksandra Figurek (2012): Subsidies as a factor in the 

competitiveness of domestic agricultural production, Book of proceedings, Third 
International Scientific Symposium “Agrosym Jahroina 2012”, (567-574) 

 (1*5=5) 
г) Научни радови на научном скупу националног значаја, штампани у 

цјелини  (чл. 19. т. 17) – 2 бода 
1. Мирјанић С., Вашко Ж., Вученовић Александра, Поповић Р. (2010): Оцјена 

економске оправданости улагања у модернизацију система противградне 
заштите у Републици Српској, Зборник радова, XV савјетовање о 
биотехнологији,  Агрономски факултет, Чачак, Србија, (647-652) 

(0,75*2=1,5) 
2. Вашко Ж., Фигурек Александра (2010): Имовина пољопривредних газдинстава 

као основ за остваривање прихода – примјер општине Лакташи, зборник радова 
XXI научно-стручне конференције пољопривреде и прехрамбене индустрије, 
Неум, БиХ, (661-670) 

 (1*2=2) 
3. Вашко Ж., Остојић А. (2010): Зависност између висине подстицајних 
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средстава и висине бруто додане вриједности пољопривреде у Републици 
Српској у периоду 2000-08, Зборник радова XXI научно-стручне конференције 
пољопривреде и прехрамбене индустрије, Неум, БиХ, (671-679). 

 (1*2=2) 
д) Научни радови на скупу националног значаја, штампани у зборнику 

извода радова (чл. 19. т. 18) – 1 бод 
1. Маркуљевић В., Рољић Л., Вашко Ж., Кумалић Ј., Ђогић Р.: Ревитализација 

села самозапошљавањем младих,VII научно-стручно савјетовање агронома 
Републике Српске „Валоризација ресурса за производњу хране у Републици 
Српској“, Теслић, 12-15. март 2002. (стр. 70). 

(0,5*1=0,5) 
2. Вашко Ж., Ковачевић З., Стојановић М.: Неке социо-економске 

карактеристике индивидуланих пољопривредних газдиснтава у Републици 
Српској, VII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске 
„Валоризација ресурса за производњу хране у Републици Српској“, Теслић, 12-
15. март 2002. (стр. 72). 

(1) 
3. Вашко Ж., Вученовић Александра, Стојановић М.: Избор оптималног метода 

обрачуна трошкова амортизације за стадо музних крава, Зборник кратких 
сажетака симпозија са међународним учешћем „Сточарство, ветеринарска 
медицина и економика у руралног развоју и производњи здравствено безбједне 
хране“, Дивчибаре, 20-27. јун 2010. (стр. 18). 

(1) 
4. Бојанић В., Комљеновић И., Марковић М., Дринић Миланка, Савић Н., Вашко 

Ж., Митрић С., Пашалић Б., Мандић Д., Лукић Р.: Могућности обављања 
пољопривредне производње у зонама заштите изворишта питке воде 
"Матарушко поље“, зборник сажетака, XV међународно научно-стручно 
савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, 2010. (str. 166). 

(0,3*1=0,3) 
ђ) Реализован међународни  научни пројекти у својству руководиоца  на 
пројекту  (чл. 19. т. 19) -  5 бода 

1. Усpостављање савјетодавне мреже за рурални развој земаља југозападног 
Балкана кроз реформу курикулума (2010-13), Пољопривредни факултет Бања 
Лука, ТЕМПУС пројекат (158777)  

                                                                                                                                  (5)   
е) Реализовани национални научни пројекат у својству сарадника на 

пројекту (чл. 19. т. 22) – 1 бод 
1. Увођење новог модела субвенција, заштите и финансирања пољопривреде РС 

кореспондентног са заједничком аграрном политиком ЕУ (2006), 
Пољопривредни факултет Бања Лука, Министарство науке и технологије 
Републике Српске 

(1) 
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2. Економска валоризација организационо-технолошких рјешења у производњи и 
промету пољопривредних производа (2007), Министарство науке и технологије 
Републике Српске   

(1) 
3. Анализа социо-економских индикатора развоја руралних pодручја Републике 

Српске (2009), Пољопривредни факултет Бања Лука, Министарство науке и 
технологије Републике Српске 

(1) 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 

а) Научна књига националног значаја (чл. 19. т. 6) – 8 бодова 
1. Савић, Н., Бабић, Р., Остојић, А., Вашко, Ж. (2018): Дужичаста пастрмка - 

гајење, тржиште и економика, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 
факултет, ISBN 978-99938-93-50-9 

(0,75*8=6) 
б) Оригинални научни радови у научном часопису међународног значаја (чл. 

19. т. 8) - 10 бодова 
1. Vaško Ž., Ostojić A., Mirjanić S., Drinić Ljiljana (2013): Interection between 

unemployment and the cultivation of arable land – regional approch, Bulgarian 
Journal of Agricultural Science, Agricultural Academy, Vol. 19 (5), (995-1002) 

 (0,75*10=7,5) 
Историјски је тренд да радна снага из руралних pодручја мигрира у урбана 
pодручја. Запосленост у пољопривреди се смањује као резултат интензивирања 
пољопривредне производње, али и као резултат одсуства економског интереса за 
бављење том производњом. У мање развијеним земљама овај тренд је толико 
изражен да значајан део пољопривредних површина остаје необрађен. У 
ситуацијама високе незапослености и њеног повећања, јавља се теза да 
пољопривреда представља шансу за привремено самозапошљавање радне снаге 
која је остала без посла у индустрији и другим непољопривредним делатностима. 
Због тога је у раду тестирана хипотеза да ли се са повећањем опште 
незапослености смањује неообрађено пољопривредно земљиште, као једна од 
логичних последица радног ангажовања у пољопривреди једног дела незапослене 
радне снаге. Ова појава истраживана је на примеру 6 регија у Републици Српској, 
једног од два БиХ ентитета, у периоду 2002-2010. година. Истраживање је 
потврдило да је јединио у регији Бијељине постојао висок степен корелације 
између незапослености и необрађених површина. Према оцењеном регресионом 
моделу и у регијама Требиње, Бања Лука и Приједор повећање незапослености у 
текућој години утицало је на смањење необрађених површина у наредној години, 
али оцењени модели нису били статистички значајни.  Генерални закључак је да 
није било јако изражене међузависности између повећања незапослености и 
смањења необрађених површина.  

2. Ostojić A., Savić N., Vaško Ž. (2017): Consumer attitudes on buying fish in Banja 
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Luka, Economics of Agriculture, Vol. LXIV (1), (129-140) 
(1*10=10) 

Циљ истраживања представљених у раду је утврђивање основних параметара 
који утичу на куповину, понуду и потрошњу рибе на тржишту Бање Луке (Босна 
и Херцеговина). Методом анкетирања случајног узорка обухваћено је 100 
испитаника. Подаци су обрађени једноваријантним (фреквенције и дистрибуције) 
и двоваријантим статистичким методама и двосмерном табулацијом. Закључци 
истраживања су да су за куповину рибе пресудни, у првом реду свежина, што је и 
за очекивати с обзиром на врсту производа као и порекло, цена и врста рибе. Од 
укупног броја испитаника, 41% се изјаснило да није информисано о риби као 
прехрамбеном артиклу, док се преосталих 59% изјаснило да се информишу преко 
различитих медија. Утврђено је да се потрошачи најчешће информишу о значају 
рибе као прехрамбеног артикла секундарним видом промоције, тј. “од уста до 
уста”. Потрошачи у Бањој Луци преферирају свежу рибу, а највише конзумирају 
слатководну рибу. Као место куповине рибе подјенако су заступљени 
хиpермаркет и рибарница. Фактори куповине могу имати битну улогу у 
стварању односа потрошача према риби и стога се преpоручује произвођачима и 
продавцима рибе да узму у обзир резултате овог и сличних истраживања, да 
сегментирају своје тржиште и да осмисле што боље маркетиншке 
инструменте/стратегије и на тај начин још боље приближе рибу потрошачима 
према дефинисаним сегментима тржишта. 

3. Kličković D., Ostojić A., Vaško Ž., Bosančić B., (2017): Analysis of attitudes of 
honey consumers in the municipality of Novi Grad (Bosnia and Herzegovina), 
Agriculture&Forestry, Podgorica, Vol. 63, Issue 2, (69-81) 

(0,75*10=7,50) 
Пчеларство представља једну од битних грана сточарства, pа тако и на 
подручју оpштине Нови Град у Босни и Херцеговини. Произвођаче меда увек 
занима шта о меду мисле потрошачи и који фактори су пресудни за њихово 
опредељење за куповину меда. Због тога је проведено истраживање ставова 
потрошаче меда анкетирањем 100 случајно одабраних потрошача са подручја 
општине Нови Град. Предмет истраживања били су ставови потрошача у вези 
количине меда коју конзумирају, његове врсте, цене, квалитета, места куповине и 
др. Систематизацијом података из анкете и њиховом статистичком обрадом 
дошло се до резултата да више од половине потрошача мед конзумира сваке 
седмице, са високом просечном потрошњом од 1,33 кг месечно. Жене конзумирају 
мед чешће од мушкараца, а старији чешће од млађе популације. Највећи број 
потрошача мед купује директно од пчелара. На опредељење потрошача за избор 
меда највећи утицај има квалитет меда, а затим цена. Ови и други ставови 
потрошача меда упоређени су са ставовима потрошача из сличних 
истраживања у другим земљама и том приликом утврђено је да међу њима 
некада постоји мања или већа подударност, а некада и значајне разлике. 

4. Vaško Ž., Ožegović Đ. (2018): State and challenges of financing family farms in 
Bosnia and Herzegovina, Jorunal of Central European Agriculture, 19 (3), (729-739) 

(1*10=10) 
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Развој пољопривредног сектора у Босни и Херцеговини (БиХ) још увек је 
детерминисан процесима транзиције привредног система и превазилажењем 
последица последњег рата. Због тога је неминовна његова модернизација која се 
повезана са нужношћу инвестирања. Претпоставка инвестирања су обезбеђена 
финансијска средства, тако да су истраживања извора и услова финансирања 
инвестиција у пољопривреном сектору Босне и Херцеговине актуелан предмет 
истраживања. Циљ истраживања у овом раду је био да се утврде извори 
финансирања пољопривредног бизниса на нивоу породичних фарми, које 
доминирају у БиХ пољопривреди, структура њихових инвестиција, услови 
кредитирања и других извора финансриања и задовољство фармера тим 
условима. Поред прегледа литературе, истраживање је спроведено анкетирањем 
полуслучајног узорка од стотину породичних фарми из пет различитих региона у 
Босни и Херцеговини. Резултати указују на то да је самофинансирање још увек 
доминантан извор финансирања пољопривредног бизниса, што умањује и 
успорава ниво инвестиција, да је следеће по значају кредитирање (чијим условима 
фармери нису нарочито задовољни), а затим следе субвенције.   

в) Оригинални научни радови у научном часопису националног значаја (чл. 
19. т.  9) – 6 бодова 

1. Мамуза М., Вашко Ж. (2013): Утврђивање цијене коштања производње јабуке 
примјеном аналитичке обрачунске калкулације, Агрознање, Vol. 14 (3), (411-
420). 

(1*6=6) 
Сваког пољопривредног произвођача интересује финансијски резултат његове 
производње. Код оних произвођача који не воде редовну и потпуну 
књиговодствену евиденцију, овај резултат се може израчунати применом 
аналитичке обрачунске калкулације. У овом раду је приказано утврђивање 
финансијског резултата и цене коштања производње јабуке на примеру једног 
произвођача из околине Приједора, на бази података о условима и резултатима 
његове производње јабуке током 2009. године на површини од 2 ха. Калкулисањем 
стварних трошкова и прихода утврђено је да је овај произвођач на 2 хектара 
засада имао укупне годишње трошкове од 23.636 КМ и приходе од 45.200 КМ и да 
је остварио добит од 21.564 КМ. Поред сазнања о томе да ли се остварује добит 
(профит) и колика је та добит, сваког произвођача са становишта формирања 
продајне цене и вођења продајне политике интересује колика је цена коштања 
његоваг производа. У анализираном случају цена коштања I класе јабуке је била 
0,37 КМ/кг, а II класе 0,13 КМ/кг. 

2. Вашко Ж. (2015): Утицај цијене инпута на конкурентност домаће 
пољопривреде, Агроекономика, Vol. 44, (65) (33-44) 

(1*6=6) 
Цене пољопривредних производа се по правилу формирају по принципу трошкови 
плус, тј. додавањем одређене марже на збир трошкова инпута који су утрошени 
у производњи тог производа.  При томе је конкурентан онај произвођач који успе 
да произведе одређени производ уз ниже трошкове него други произвођачи. У 
условима отвореног тржишта сваки произвођач не може да добије тржишну 
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потврду својих трошкова, него је принуђен да свој производ прода по тржишној 
цени која се формира на равнотежном нивоу односа понуде и тражње. Да би се 
домаћи произвођачи одупрли конкуренцији увозних производа морају исте 
производе произвести јефтиније или најмање по цени увозних производа. Под 
претпоставком истог утрошка репроматеријала и других инпута, њихови 
трошкови производње зависе од цена по којима купују те инпуте. Већина инпута 
за потребе пољопривреде у Босни и Херцеговини (БиХ) се увози па су они самим 
тим скупљи него у земљама окружења и развијеним земљама у којима се 
производи храна која се увози у БиХ. У раду су представљени резултати анализе 
кретања цена неких кључних пољопривредних производа (кукуруз, пшеница, соја, 
кромпир, јабука, млеко, јунетина, свињетина, пилетина и јаја) и цена инпута који 
се користе у њиховој производњи (семе, органска и вештачка ђубрива, 
хемикалије, гориво, радна снага, стручне услуге, товни материјал, сточна храна, 
ветеринарски лекови и услуге, електрична енергија) са циљем да се утврди да ли 
су ови односи имали повољан или неповољан утицај на конкурентност домаћих 
пољопривредних произвођача. Анализа је урађена на нивоу Републике Српске (РС) 
за период 2008-12. година израчунавањем агрегатног индекса ценовне 
конкурентности за десет одабраних пољопривредних производа на основу 
поређења индекса цена финалних производа и пондерисаних индекса цена инпута 
који се користе у њиховој производњи. Резултати су показали повољан утицај 
унакрсне промене цена на конкурентност произвођача јабука и јаја, неутралан 
утицај код производње кукуруза и неповољан утицај на конкурентност 
произвођача свих осталих анализираних производа (пшеница, соја, кромпир, 
млеко, говедина, свињетина и пилетина). 

3. Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljiljana (2018): Financial Performance Analysis of the 
Companies in the Agricultural Sector and Food Industry in the Republic of Srpska, 
Agro-knowledge Journal,  Vol.19 (2), (67-78) 

(1*6=6) 
Циљ истраживања је била анализа оперативних резултата и финансијске 
позиције привредних друштава у сектору пољопривреде и у прехрамбеној 
индустрији у Републици Српској у периоду 2012-2015. година. Током 
истраживања коришћене су научно-истраживачке методе класификације и 
компилације, анализе временских серија, компарације, анализа њихове величине и 
структуре, методе дескриптивне статистике, израчунавања индикатора 
финансијске позиције и метода закључивања. Резултати истраживања показују 
да је сектор пољопривреде у Републици Српској током све четири анализиране 
године пословао са губитком, док је прехрамбена индустрија у истом периоду 
пословала са добитком, при чему је положај појединих грана различит. Број 
запослених у сектору пољопривреде се смањивао, због чега је њена 
продуктивност расла, а број запослених у прехрамбеној индустрији је растао, али 
је расла и њена продуктивност. Повраћај на капитал и активу у сектору 
пољопривреде је био негативан, а у сектору прехрамбене индустрије позитиван. 
Оба сектора су била доста задужена и неликвидна, али тренутно солвентна. 

4. Stanković D., Vaško Ž. (2018): Forcasting trends in apple production in Bosnia and 
Herzegovina until 2020, Agro-knowledge Journal, Vol. 19 (1), (8-15). 



38 
 

(1*6=6) 
Циљ истраживања је био да предвиди производњу јабука до 2020. године у Босни 
и Херцеговини. Предмет истраживања је анализа кретања производних 
параметара производње јабуке, односно броја стабала, укупне производње и 
приноса по стаблу. Анализа се базирала на историјским подацима у временском 
периоду 2006-2015, а пројекција одабраних параметара је извршена за наредних 5 
година. За интерпретацију стања производње јабуке коришћени су статистички 
показатељи: аритметичка средина, интервал варијације, коефицијент 
варијације, стопе промене, а за предвиђање развоја производње јабуке коришћен 
је метод статистичких трендова. Да би отклонили утицај екстремних 
временских неприлика у 2012 и 2014. години извршена је корекција података о 
оствареном приносу израчунавањем просека на бази претходне и наредне године 
и урађена пројекција у две варијанте, са оригиналним и коригованим подацима. 
Резултати предвиђања говоре да ће број стабала имати константан раст и да 
ће у 2020. години достићи ниво од око 9,8 милиона стабала. Принос по стаблу ће 
имати незнатан пад и очекује се да ће у 2020. години принос по стаблу бити око 
13,3 kg, а укупна производња јабуке око 113 хиљада тона. У годинама које су биле 
предмет предвиђања укупна производња ће имати константан раст, али по 
мањој стопи у односу на број стабала из разлога благог пада просечног приноса 
по стаблу.   
 
г) Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

(чл. 19. т. 15) – 5 бодова 
1. Rokvić Gordana, Vaško Ž. (2013): Trade agreements and their impact on food sector 

development in Balcan region countries; in Eonomic, social and institutional factors 
in the growth of agri-food sector in Europe, Institute of Agricultural and food 
Economics, No  67.1, Warsaw, (233-243)  

(1*5=5) 
Појединачни билатерални трговински споразуми између земаља Балкана 
замењени су једним споразумом о слободној трговини који је потписан 2006. 
године. Овај споразум је познат као ЦЕФТА. ЦЕФТА 2006 заменио је стари 
ЦЕФТА споразум који је постојао између земаља Централне и Источне Европе 
пре њиховог приступања ЕУ. Циљ ове студије био је да се истражи обим 
трговине између чланова ЦЕФТА у региону и са остатком света. Циљ је такође 
био да се размотри важност трговине пољопривредним производима у 
економској размени чланица ЦЕФТА. РЦА метода је коришћена за мерење 
компаративне предности земаља чланица ЦЕФТА у пољопривредном извозу. 
Резултати истраживања показују да је пољопривредна трговина значајнија у 
региону ЦЕФТА него у трговини региона са остатком света. Вредност РЦА 
индекса је већа од један за све земље ЦЕФТА у региону, осим за Албанију. 

2. Mrdalj Vesna, Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., (2013): Instrument of economic 
measures of Agricultural policy of the Republic of Srpska, Book of proceedings, IV 
International Scientific Symposium “Agrosym Jahorina 2013”, (1283-1289) 

(0,75*5=3,75) 
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Пољопривредни сектор представља најреспектабилнији ресурс у Републици 
Српској. Развој пољопривредног сектора поред природних и људских ресурса, је 
под утицајем деловања одређених мера пољопривредне политике, које у суштини 
представљају стратегију реализције постављених циљева у погледу интегрисања 
пољопривредног сектора у развој економије. Једна од важних група мера аграрне 
политике су економске мере, које се првенствено односе на економску 
проблематику секотра. У раду се даје преглед економских мера и њихових 
инструмената у оквиру аграрне политике Републике Српске за период 2007-2011. 
година. Код описа економских мера и њихових инструмената коришћени су 
секундарни извори података. Резултати рада указују да економске мере и њихови 
инструменти нису допринели унапређењу конкурентности пољопривредног 
сектора Реpублике Српске. 

3. Vaško Ž., Drinić Ljiljana (2015): Break-even point of milk production depending on 
the level of milk premium, Syposium Proceedings, The Interantional Symposium of 
Animal Sciences (ISAS) 2015, Novi Sad, Serbia, (288-294) 

(1*5=5) 
Тачка покрића је количина производње у којој су покривени сви трошкови 
производње неких производа. У хомогеној производњи ова тачка се може 
изразити као минимални обим производње или минимални приход, а у хетерогеној 
производњи само као минимални приход. У производњи млека то је вредност 
производње чија продаја осигурава довољно средстава за покривање фиксних и 
варијабилних трошкова производње, умањених за вредност споредних производа. 
Произвођачи млека су корисници директних плаћања у облику премије по литру 
продатог млека, што повећава њихове приходе и смањује њихов праг 
профитабилности у производњи млека. Циљ истраживања је да се утврди тачка 
покрића у производњи млека, са и без премије, и да се покаже како и какав утицај 
на профитабилност производње млека има такав облик државне интервенције. 
Подаци о структури и оствареној вредности производње и висини одређених 
трошкова добивени су интервјуисањем једног од произвођача млека из општине 
Дервента (на северу Босне и Херцеговине) а систематизовани су применом 
методе аналитичке калкулације. Основни износ премије за млеко утврђен је у 
складу са важећим прописима Министарства пољопривреде и тестирани су 
сценарији са 7 различитих износа премије. Истраживање је потврдило да се по 
набавној цени од 0,60 КМ (конвертибилна марка/литар) и премији од 0,30 
КМ/литар, трошкови производње млека покривају са 3.798 литара, а без премије, 
са 13.011 литара млека по крави годишње. 

4. Vaško Ž., Vaško Mileva (2015): Evaluation of economic efficency of solid biomas 
plant construction, Six Interantional Scentific Agricultural Symposium „Agrosim 
2015“, Book of Proceedings, Sarajevo (1855-1861) 

(1*5=5) 
Босна и Херцеговина (БиХ) је извозник електричне енергије, која се углавном 
производи из хидроенергетског потенцијала и угља. Значајне резерве за 
производњу додатних количина електричне енергије налазе се у пољопривредном 
и шумском отпаду. Један од обновљивих извора енергије је биомаса биљних 
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остатака након жетве. Предмет истраживања је могућност коришћења 
биљних остатака жита за производњу електричне енергије. Циљ истраживања 
је процена економске ефективности улагања у изградњу постројења на биомасу 
инсталисане снаге 300 kW. Анализа за општину у северној Босни и Херцеговини 
(Пелагићево) потврдила је да 3.000 ха обрадивог земљишта под малим 
житарицама и кукурузом може осигурати 12 хиљада тона биомасе годишње, од 
чега се 30% може издвојити за производњу електричне енергије. У електрани на 
биомасу (активна снага 250 kW) од 2.100 тона биомасе може се произвести 1,5 
милиона kWh електричне енергије. Анализа економске ефективности улагања од 
967.504 КМ (КМ = конвертибилна марка) у изградњу електране на биомасу, 
спроведена динамичким методама вредновања инвестиција, потврдила је да је 
таква инвестиција дугорочно ефиктивна јер је њена двадесетогодишња нето 
садашње вредности, уз дисконтну стопу од 8%, позитивна (NPV = 90.213 КМ), 
уложени новац се враћа у 18,08 година, а интерна стопа повраћаја (IRR = 9.19%) 
је већа од цене капитала којим се пројекат финансира. Поред индивидуалних 
финансијских користи за инвеститоре, важне су и друштвене користи од оваких 
инвестиција (смањење загађења, производња "зелене енергије", повећање 
запослености, додатни приходи за пољопривреднике, итд.). 

5. Ostojić A., Vaško Ž., Cvetković M. (2017): Understanding quality characteristics of 
apple fruit important for consumer acceptance, 52. hrvatski i 12. međunarodni 
simpozijum agronoma, Zbornik radova, 12-17. februar 2017, Dubrovnik, Hrvatska, 
(160-163) 

(1*5=5) 
Јабука представља воћну врсту у Босни и Херцеговини са највећим степеном 
улагања и најинтензивнијом технологијом узгоја. Интензивирање производње 
праћено је и интродукцијом нових сорти у складу са савременим стандардима. У 
раду су приказани индикативни резултати о значају појединих карактеристика 
плода јабуке које утичу на избор потрошача приликом куповине на основу 
анкетирања 60 испитаника. Резултати показују да се јабука скоро подједнако 
набавља у маркетима, тржници или пак путем дирекнтог контакта са 
произвођачима. Потрошачи на прво место приликом избора стављају укус и боју 
плода. Остале унутрашње карактеристике немају значајнији утицај приликом 
одабира. Код већине посматраних карактеристика нису утврђене значајније 
разлике између полова. Интродукција нових сорти, осим биолошких и привредно-
технолошких особина треба да буде базирана или праћена испитивањем ставова 
потрошача, као саставним делом оцене укупног квалитета. 

9. Savić M.N., Hristovski M., Trajčovski A., Vaško, E.Ž., Ostojić D.A., Radivojević 
L.R., Čanak M.S. (2017): Analysis of production and economic results of Rainbow 
trout broodstock farming on 3 different farms in Bosnia and Herzegovina, FRY 
Macedonia and Republic of Serbia, The Tried International Symposium on 
Agricultural Engineering, 20th-21st October 2017, Proceedings, ISAE-2017, 
Belgrade-Zemun, Serbia, (136-144)  

 (0,3*5=1,5) 
Узгој дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss) за производњу јаја за добијање 
млађи пастрмки све више губи на значају, како у свету тако и у региону. У 
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протеклих 20 година веома је изражен тренд куповине јаја пастрмке у фази очију 
са специјализованих фарми. Разлози за овакву праксу могу се наћи у трошковима 
чувања матичног јата и производњи јаја, организацији рада на узгоју матичног 
јата, као и могућност куповине јаја са специјализованих фарми у било којем 
тренутку током године, што је тешко оствариво у сопственој производњи. 
Анализа спроведена на три узгајалишта рибе у Босни и Херцеговини, Републици 
Македонији и Републици Србији показала је да постоје разлике у технологији и 
производним резултатима узгоја матичњака пастрмке на посматраним 
рибњацима. Израчунавањем на основу директних трошкова упоређивани су 
економски резултати узгојa. 

6. Vaško Ž. (2017): Strategic goals of development of agriculture and rural areas in 
Bosnia and Herzegovina, International Scientific Conference “Sustainable agriculture 
and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization 
within the Danube Region”, Thematic Proceedings, December, 14-15, 2017, 
Belgrade, Serbia, (624-644)  

(1*5=5) 
Стратешки циљеви развоја пољопривреде и руралних подручја у Босни и 
Херцеговини дефинисани су у средњорочном периоду, до 2020., односно 2019. 
године, у оба њена ентитета (Република Српска и Федерација Босне и 
Херцеговине), али још увек није успостављеино на нивоу БиХ. Тренутни развојни 
циљеви своде се на осигурање стабилности прихода пољопривредних 
произвођача; подизање техничког и технолошког нивоа и продуктивности у 
пољопривреди; повећање конкурентности; одрживо управљање природним 
ресурсима и прилагођавање климатским променама; побољшање квалитета 
живота у руралним подручјима и побољшање институционалног и законодавног 
оквира, тј. пружање системске подршке пољопривредном сектору. Као и у 
многим другим случајевима, постоји јаз у озбиљнијој систематској анализи 
имплементације стратешких докумената, па се закључци заснивају на личним 
запажањима и прелиминарној анализи доступних података и повремених 
извештаја. Закључак, након анализе садржаја стратешких докумената и 
постигнутих резултата, комбинацијом брзе процене, аналитичко-синтетичких 
метода и бенчмаркинга, јесте да је сет стратешких циљева имплементиран, али 
у много мањој мери него што је планирано. Разлози су, у већини случајева, 
потешкоће у проналажењу одговарајућих решења и одговора на изазове као што 
су: слободна трговина, конкурентност, диверсификација, политика субвенција, 
депопулација руралних подручја, климатске промене, трансфер знања, ЕУ 
интеграције, институционално и законодавно окружење, итд. У функцији развоја 
пољопривреде и руралних подручја треба искористити успостављање јаче везе 
између планираних стратешких докумената и предузетих конкретних 
активности, укључујући периодичну анализу постигнутих резултата у функцији 
афирмације управљања путем циљева. 

7. Ostojić A., Vaško Ž.: Projections of self-sufficiency of Bosnia and Herzegovina in basic 
types of meat Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of 
Serbia strategic goals realization within the Danube region: Sustainability and 
multifunctionality, 13-14th December 2018, Thematic Proceedings, International 
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Scientific Conference, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia (50-67) 
 (1*5=5) 

У раду  су истраживани обим, динамика и трендови у производњи, спољној 
трговини и потрошњи основних врста меса (говеђег, свињског, овчијег и 
живинског меса и пастрмке) на бази историјских података. Анализиран је период 
од 2014. до 2017. године. Циљ рада је да се изврши процена самодовољности 
основних врста меса, с намером утврђивања усклађености понуде и тражње. 
Том приликом коришћене су методе билансирања и моделирања комбиновањем 
прикупљених података и властитих пројекција недостајућих података. 
Производно потрошни биланси кроз степен самодовољности указују у којој мери 
је земља у стању да задовољи тражњу кроз домаћу понуду. Резултати 
истраживања показују да Босна и Херцеговина у анализираном периоду домаћом 
производњом није подмиривала домаћу потрошњу, са изузетком меса пастрмке.  

д) Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у зборнику 
извода радова (чл. 19. т. 18) – 3 бода 

1. Vaško Ž., Ostojić A., Šegrt L., Food sef-sufficiency of the Republic of Srpska, Book 
of abstract, 4th International Symposium on Agricultural Sciences AgroRes 2015, 
Bijeljina, 02-06.03.2015. (стр. 302) 

(3) 
Босна и Херцеговина има умерену густину насељености и она је релативно 
богата пољопривредним земљиштем по глави становника. Успркос томе, БиХ је 
још увек велики увозник хране и годинама има негативан спољнотрговински 
биланс код пољопривредних и прехрамбених производа. У оквиру БиХ, Република 
Српска је у бољој позицији зато што је мање насељена и има више обрадивог 
земљишта у поређењу са другим ентитетом. Циљ овог рада је да да одговоре на 
питање може ли Република Српска себе прехранити? У тражењу одговора на 
ово питање коришћене су методе билансирања, калкулација и сценарија. Биланс 
потреба (тражње) становништва Републике Српске је сегментиран на неколико 
пољопривредних и прехрамбених производа на бази података о просечној 
годишњој потрошњи из анкете о потрошњи домаћинстава (подаци су доступни 
за 2004, 2007 и 2011). Годишња тражња је одређена множењем броја 
становника и просечне годишње потрошње за поједине производе. Биланс 
производње (понуде) за одабране пољопривредне и прехрамбене производе је 
утврђен полазећи од статистичких података о произведеним количинама, уз 
прерачунавање на нето тежину основних производа, где је то било неопходно. 
Парцијални коефицијент прехрамбене самодовољности је израчунат као однос 
домаће производње и потрошње за сваки одабрани производ посебно. Због 
годишњих флуктуација у годишњој производњи и потрошњи коефицијент 
прехрамбене самодовољности је рачунат у три сценарија – основној, базираној 
на обиму производње из 2013. године и обиму потрошње из 2011. године, 
најповољнијој (оптимистичкој) на основу најмање потрошње и највећој 
производњи у последњих 10 година, и најнеповољнијој (песимистичкој), базираној 
на највећој потрошњи и најмањој производњи у последњих 10 година. Резултати 
истраживања показују да Република Српска код већине воћа и поврћа може да 
задовољи потребе њеног становништва. Исто важи за млеко, јаја, говеђе, овчије 
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и свињско месо. Дефицит је присутан код жита, пилећег меса и рибе. Успркос 
томе, разлог зашто се увозе значајне количине хране је низак степен 
тржишности и прераде пољопривредних сировина домаћег порекла. На једној 
страни губе се већ произведени пољопривредни производи, а на другој страни се 
увозе прехрамбени производи произведени од сировина изван БиХ. 

2. Bajramović S., Butković J., Vaško Ž., Ognjenović Dragana, Makaš Merima, Direct 
payment in Bosnia and Herzegovina – the policy of approximation to the CAP or the 
continuity of political pragmatism, Book of abstracts 28th International Scientific-
Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 27-28.09.2017. (стр. 
148) 

(0,5*3=1,5) 
Директна плаћања као мера политике тржишно-ценовне подршке су 
најзначајнији облик буџетске подршке пољопривредним произвођачима у Босни и 
Херцеговини. Користећи АPM (Agricultural Policy Measures) aлат и базу података 
о аграрним буџетима у БиХ ентитетима, анализирана је политика директних 
плаћања у периоду 2010-2015 са различитих аспеката – обима, структуре и 
учешћа појединих типова мера (подршка производњи и подршка инпутима), 
структура подршке производњи на бази критеријума доделе (подршка базирана 
на аутпутима или подршка по јединици површине/грлу животиња), подршка 
према типу производње. Анализа је потврдила да политика текућих директних 
плаћања у оба ентитета није стабилна и конзистентна, а да је у укупном износу 
недовољна и још увек далеко од Заједничке пољопривредне политике ЕУ. На једној 
страни, усвоени стратешки документи у сектору пољопривреде у оба БиХ 
ентитета потврдила су несумњиво опредељење за европске интеграције и 
постепено пробилижавање ЗПП ЕУ. Прве године њиховог спровођења не говоре у 
прилог постављеним циљевима. То је разлог због чега је овај рад поставио кључна 
питања доносиоцима и реализаторима одлука у Федерацији БиХ и Републици 
Српској – да ли је тренутна интенција да се започне процес приближавања ЗПП 
ЕУ и постепеног прилагођавања јасно дефинисаним моделима и механизмима 
директних плаћања или је опредељење "пута у Европу" само декларативно, с 
обзиром да нема реформских акција  и да се фактички наставља са политичким 
прагматизмом и реализацијом мера подршке производњи које ће произвести 
најмање политичких проблема. Овај рад пружа неке одговоре и рефлексије на та 
питања који могу да се остваре зависно од будућих ставова реализатора 
ентитетских пољопривредних политика. Оно што је извесно је да је пут БиХ у 
ЕУ нема алтернативу, да европске интеграције остају примарни циљ и највећи 
изазов са којим се суочавају доносиоци политичких одлука у БиХ ентитетима. 
3. Vaško Ž., Specilaized agrobank – pro and contra arguments, Book of abstracts, 6th 

International Symposium on Agricultural Sciences AgroRes 2017, Banja Luka, 
27.02.-02.03.2017. (стр. 57).  

(3) 
Предмет истраживања је контроверза могу ли универзалне комерцијелне банке 
успешно вршити кредитирање пољопривреде или је за то нужно имати 
специјализовану агробанку. Из предмета истраживања произилази и његов циљ. 
Циљ истраживања је да се утврде потреба и услови за оснивање специјализоване 
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агробанке у условима Босне и Херцеговине. Предмет истраживања је, са 
становишта светских искустава, истражен комбинацијом историјске и desk 
research методе. Ситуацију у БиХ аутор даље, на бази доступних чињеница и 
личних искустава и опсервација, истражује комбинацијом метода анализе, 
сценарија и компарације, а закључци су изведени индуктивно-дедуктивном 
методама. Резултати истаживања су представљени детаљније у раду, а у овом 
сажетку у односу на две постављене истраживачке хипотезе. Одбачена је прва 
хипотеза да специализована агробанка може одобравати јефтиније кредите за 
пољопривреду од других (комерцијалних) банка и при томе бити дугорочно 
одржива финансијска институција. Прихваћена је друга хипотеза да 
специјализована агробанка може бити осетљивија за потребе и проблеме 
пољопривреде од других неспецијализованих комерцијалних банка.  

4. Vaško Ž., Influence of extra fuel excise tax on the cost of production in agriculture, 
Book of abstracts, 7th International Symposium on Agricultural Sciences AgroRes 
2018, Banja Luka, 28.02.-02.03.2018. (стр. 133).  

(3) 
Циљ истраживања био је утврдити утицај повећања цене горива у БиХ због 
увођења додатне акцизе на гориво за изградњу путева (0,15 КМ/литар + ПДВ) на 
трошкове производње одабраних пољопривредних производа (кукуруз, кромпир, 
млеко и јабука). Прорачуни су извршени на основу експертске процене која 
произилази из ранијих прорачуна на основу просечних услова производње. Разлика 
у трошковима је процењена методом обрачуна на бази варијабилних трошкова у 
комбинацији с методом диференцијалне калкулације (утврђивање разлика у 
трошковима). Полазна претпоставка је да неће бити промена у количини 
утрошених сировина и услуга и њихових набавних цена под утицајем других 
фактора, осим разматране акцизе. Резултати показују да ће се због повећане 
додатне акцизе на гориво трошак производње кукуруза повећати за 26,1 КМ/ха, 
кромпира за 79,3 КМ/ха, јабука за 195,6 КМ/ха, те млека за 12,4 КМ по крави. У 
односу на укупне трошкове, повећање трошкова производње кукуруза је за 1,98%, 
кромпир за 1,48%, јабуке за 1,86% и млека за 0,55%, због повећања акцизе на 
гориво. Закључак је да ће повећање трошарина на гориво повећати трошкове 
производње у пољопривреди, али не значајно (0,5-2%), осим ако не буде 
шпекулација добављача да искористе ову ситуацију за неправедно веће повећање 
цена својих производа или услуга. 

5. Šajić T., Vaško Ž., Incentives for investments in irrigation – results on the Republic 
of Srpska betwen 2009 and 2015, Book of abstracts, VIII Internatioanl Scientific 
Symposium AGROSYM 2017, Jahorina, 5-8.10.2017. (str. 1294). 

(3) 
Због све већег утицаја глобалних климатских промена, које се манифестују у 
пољопривреди у дужим периодима суша током вегетације, наводњавање у 
пољопривредној производњи постаје нужност. Република Српска (РС), ентитет 
у Босни и Херцеговини (БиХ), следећи примере развијених земаља, подстиче 
улагања у изградњу и модернизацију система за наводњавање већ четрнаест 
година као део мера своје пољопривредне политике. РС обезбјеђује субвенције као 
део инвестиционих трошкова изградње инфраструктуре и набавке опреме за 
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наводњавање, настојећи мотивисати пољопривреднике да улажу у том смеру. 
Тема истраживања је анализа имплементације мера субвенционисања 
појединачних улагања у наводњавање у РС у периоду 2009-2015. Циљ 
истраживања је био да се утврде резултати примене наведених мера према 
неколико карактеристика, по хектару и по кориснику. Резултати истраживања 
показују да је највећи интерес за наводњавање забележен у регијама које имају 
интензивну пољопривредну производњу, а ниво инвестиција варира из године у 
годину, не само као резултат интереса фармера, већ и као резултат различите 
величине средстава расположивих у аграрном буџету за ту сврху. Просечна, 
најнижа улагања по јединици површине остварена су у групи општина са 
развијеном пољопривредном производњом. Међутим, то је укључивало и највеће 
инвестиције од стране корисника, с обзиром на то да су то била улагања у веће 
површине, што је довело до нижих трошкова инвестиција по хектару. 
Субвенција зависи од величине инвестиције и броја корисника, тј. исплаћује се као 
проценат признатих инвестиционих трошкова (20-45%), а у просеку износи 
34,5%. 

е) Научни радови на научном скупу националног значаја, штампани у 
цјелини (чл. 19. т. 17) – 2 бода 

1. Остојић А., Вашко Ж., Милошевић Сњежана, Максић М. (2018): 
Компаративна анализа понашања потрошача приликом куповине вина на 
подручју Бање Луке, Знанствено стручни скуп с међународним судјеловањем 
"130 година организираног виноградарства и винарства у Босни и 
Херцеговини", Зборник радова, 21-22.09.2018., Мостар, (178-189) 

 (075*2=1,5) 
Предмет истраживања је анализа најважнијих трендова у куповини и 
конзумацији вина на подручју града Бања Лука. Циљ истраживања је утврђивање 
основних параметара који утичу на куповину, понуду и конзумацију вина на том 
тржишту. Испитивање ставова потрошача вина извршено је анкетирањем 40 
случајно одабраних потрошача 2010. и 2015. године, коришћењем идентичног 
анкетног упитника, који се састојао од 30 питања отвореног и затвореног типа. 
Затим је извршена компаративна анализа претходно добијених резултата. 
Прикупљени подаци обрађени су основним математичко - статистичким 
методама. Када је у питању порекло вина, 2010. године 76,3% испитаника 
одлучило се за куповину домаћих вина, а 23,7% за куповину вина иностраног 
порекла. Подаци у 2015. години дају нешто другачију слику, јер се чак 52,5% 
одлучило за страна вина, док их је 47,5% предност давало домаћим винима. Као 
разлог овакве промене потрошачи најчешће наводе цену и доступност, а у неким 
случајевима и квалитет. Када је реч о домаћим винима, потрошачи су највише 
бирали вина из Херцеговине. Доминантни фактори који су потрошаче 
опредјељивали код куповине вина 2015. године били су цена (40%), а затим 
квалитет (30%)  и робна марка (27,5%). Пет година раније више од половине 
испитаника изјаснило се да је при куповини вина основни мотив квалитет, затим 
робна марка, pа тек онда цена. Једнак број испитаника вино конзумира једном 
недјељно и једном мјесечно, најчешће приликом излазака и прослава. Кроз 
истраживање се дошло до сазнања да се унапређење куповине вина може 
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остварити пре свега маркетиншким активностима које треба усмјерити у 
правцу развоја културе пијења вина и интензивирања промоције, првенствено 
домаћих вина. 

ж) Реализован међународни  научни пројекти у својству сарадника  на 
пројекту  (чл. 19. т. 20) -  3 бода 

1. ERASMUS+ програм, компонента К1, мобилност наставног кадра са 
Универзитетом за примењене науке Weihenstephan – Triesdorf, Њемачка, 
(Erasmus + Key Action 1 Mobility for learners and staff Higher Education Student 
and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2015-2021 between institutions 
from Programme and Partner Countries Hochschule Weihenstephan - Triesdorf 
(Weihenstephan - Triesdorf University of Applied Sciences) and Faculty of 
Agriculture, University of Banja Luka (2016-2018) 

(3) 
з) Реализован национални  научни пројекти у својству руководиоца  на 

пројекту  (чл. 19. т. 21) -  3 бода 
1. Вредновање економских резултата пољопривредних газдинстава у Републици 

Српској примјеном ФАДН технологије (2014), Министарство науке и 
технологије Републике Српске 

(3) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                      140,15 + 121,25 = 261,40 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
а) Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (чл. 21. т. 2) 

– 6 бодова 
1. Мирјанић С., Вашко Ж. (2003): Економика и организација у пољопривреди, 

Пољопривредни факултет Бања Лука, ISBN 99938-669-6-2 
 (1*6=6) 

2. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Роквић Гордана, Мрдаљ Весна, Дринић 
Љиљана, Вученовић Александра (2010): Рурални развој у Републици Српској, 
Пољопривредни факултет, Бања Лука, ISBN 978 -99938-93-13-4 

 (0,3*6=1,8) 
3. Мирјанић С., Вашко Ж., Остојић А., Дринић Љиљана, Предић Т., Роквић 

Гордана, Мрдаљ Весна, Фигурек Александра (2011): Аграрни сектор Републике 
Срске, Пољопривредни факултет, Бања Лука, ISBN 978-99938-93-16-5 

(0,3*6=1,8) 
б) Менторство кандидата за степен другог циклуса (чл. 21. т. 13) – 4 бода 
1. Александра Вученовић (2010): "Успостављање мреже рачуноводствених 

података са пољопривредних газдинстава у Републици Српској у складу са 
правилима ЕУ", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 



47 
 

бр.0101-1050-24-8/10 од 31.03.2010. 
(4) 

в) Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (чл. 21. т. 18) - 1 бод 
1. Брковић Драган (2009): Кредитирање као начин финансирања инвестиција у 

пољопривреди, Одлука бр. 0104-4893/09 од 17.11.2009. 
(1) 

2. Новаковић Срђан (2009): Избор оптималног инвестиционог пројекта између 
више инвестиционих алтернатива коришћењем истих метода оцјена, Одлука 
бр. 0104-5528/09 од 18.12.2009. 

(1) 
3. Чизмић Инес (2010): Понашање и подјела трошкова с обзиром на њихову 

зависност од промјене обима производње, Одлука бр. 0102-1512/10 од 
27.04.2010. 

(1) 
4. Цвијановић Јелена (2010): Утврђивање висине трошкова средстава рада 

примјеном различитих метода обрачуна амортизације, Одлука бр. 0104-2312/10 
од 05.07.2010. 

(1) 
5. Ковачевић Иван (2010): Обрачун ефикасности производње кукуруза примјеном 

калкулације на бази варијабилних трошкова, Одлука бр. 0104-2547/10 од 
14.07.2010. 

(1) 
6. Међедовић Борко (2010): Производна функција и њено манифестовање у 

пољопривредној производњи, Одлука бр. 0104-3518/10 од 05.10.2010. 
(1) 

7. Вуковић Миљана (2010): Економска оправданост употребе пробиотика и 
органских адсорбената митотоксина у исхрани свиња, Одлука бр. 0104-3274/10 
од 23.09.2010. 

(1) 
8. Станивуковић Марија (2010): Сврха и начин расподјеле општих трошкова у 

пољопривредној производњи на мјеста и носиоце, Одлука бр. 0104-3261/10 од 
23.09.2010. 

(1) 
9. Јелић Владимир (2010): Утврђивање трошкова материјала са фокусом на 

воћарску производњу, Одлука бр. 0104-3579/10 од 07.10.2010. 
(1) 

10. Шајић Сања (2010): Употреба аналитичке калкулације за утврђивање 
ефикасности воћарске производње, Одлука бр. 0104-3273/10 од 23.09.2010. 

(1) 
11. Панић Адриана (2010): Фазе и методе оцјене инвестиционих пројеката, 

Одлука бр. 0104-4163/10 од 22.10.2010. 
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(1) 
12. Ћикић Бојан (2010): Калкулација производње млијека на пољопривредном 

газдинству на бази директних трошкова, Одлука бр. 0104-4386/10 од 
01.11.2010. 

(1) 
13. Мамуза Милорад (2010): Утврђивање ефикасности производње јабуке 

употребом аналитичке обрачунске калкулације, Одлука бр. 0104-4354/10 од 
01.11.2010. 

(1) 
14. Тешинић Сања (2011): Утврђивање економске ефикасности производње 

лубенице употребом аналитичке производне калкулације, Одлука бр. 0104-
1324/11 од 06.04.2011. 

(1) 
15. Ожеговић Ђорђе (2011): Инвестициони програм производње поврћа у 

пластенику, Одлука бр. 0104-3544/11 од 19.09.2011. 
(1) 

16. Булут Тања (2011): Понашање и подјела трошкова с обзиром на промјену 
обима производње, Одлука бр. 0104-3672/11 од 28.09.2011. 

(1) 
17. Видовић Маја (2011): Утврђивање висине трошкова средстава рада примјеном 

различитих метода обрачуна амортизације, Одлука бр. 0104-4089/11 од 
18.10.2011. 

(1) 
18. Јанчић Јелена (2011): Утицај обима производње на висину и понашање 

трошкова производње, Одлука бр. 0104-4343/11 од 28.10.2011. 
(1) 

19. Росић Жељко (2011): Производна функција и њено манифестовање у 
пољопривредној производњи, Одлука бр. 0104-4487/11 од 04.11.2011. 

(1) 
20. Кудра Бранка (2011): Сврха и начин расподјеле општих трошкова у 

пољопривредној производњи на мјеста и носиоце, Одлука бр. 0104-4453/11 од 
03.11.2011. 

(1) 
21. Томић Раденко (2011): Утицај цијене капитала и структуре извора 

финансирања на ефикасност инвестиционог улагања, Одлука бр. 0104-4472/11 
од 03.11.2011. 

(1) 
22. Лишчић Маја (2012): Калкулација трошкова рада трактора, Одлука бр. 

10/4.2019/12 од 05.07.2012. 
(1) 

23. Гаврић Стефан (2012): Избор комбинације инвестиционих пројеката на 
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примјеру воћарске производње, Одлука бр. 10/4.2503/12 од 20.07.2012. 
(1) 

24. Василић Небојша (2012): Сврха и начин расподјеле општих трошкова у 
пољопривредној производњи на мјеста и носиоце, Одлука бр. 10/4.4330/12 од 
03.12.2012. 

(1) 
25. Ћетковић Дарко (2012): Употреба аналитичке калкулације за утврђивање 

ефикасности воћарске производње, Одлука бр. 10/4.4564/12 од 20.12.2012. 
(1) 

26. Ђукић Мишо (2013): Употреба аналитичке калкулације за утврђивање 
ефикасности ратарске производње, Одлука бр. 10/4.206-2/13 од 04.02.2013. 

(1) 
27. Ђукић Весна (2013): Утврђивање висине трошкова средстава рада примјеном 

различитих метода обрачуна амортизације, Одлука бр. 10/4.207-2/13 од 
04.02.2013. 

(1) 
28. Радивојац Љубиша (2013): Утврђивање цијене коштања това јунади 

употребом аналитичке обрачунске калкулације, Одлука бр. 10/4.863/13 од 
11.04.2013. 

(1) 
29. Гајић Младен (2013): Утицај инфлације на оцјену ефикасности инвестиционог 

улагања, Одлука бр. 10/4-973-2/13 од 26.04.2013. 
(1) 

30. Мандић Данијел (2013): Аналитичка калкулација на бази варијабилних 
трошкова и њена примјена у пољопривредној производњи, Одлука бр. 
10/4.1091-2/13 од 15.05.2013. 

(1) 
31. Гајић Спасоје (2013): Калкулација трошкова коришћења средстава 

пољопривредне механизације, Одлука бр. 10/4.1140-2/13 од 20.05.2013. 
(1) 

г) Вредновање наставничких способности (чл. 25) – 10 бодова 
Кандидат у периоду пре последњег избора има дугогодишње искуство у статусу 
сарадника и наставника на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој 
Луци. Као асистент учествовао у извођењу вежби из предмета: Економика аграра 
и планирање, Организација и маркетинг, Књиговодоство и калкулације. Након 
магистрирања, као виши асистент учестовао је у извођењу вежби из предмета: 
Економика и организација у пољопривреди и Трошкови и калкулације (на четири 
усмерања). Након докторирања, као доцент учествовао у извођењу предавања на I 
циклусу студија из предмета: Трошкови и калкулације (4 усмерења: ратарско-
повртарско, воћарско-виноградарско, анимална производња и аграрна економија и 
рурални развој), Планирање и привредни развој, Оцјена инвестиционих програма 
и Анализа пословања пољопривредних газдинстава; a на II циклусу студија из 
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предмета: Инвестиције и израда инвестиционих програма у агробизнису, 
Регионални развој, Управљање пројектима у пољопривреди, Рурално 
финансирање и Рурална економија.  Као доцент био је ментор код израде 1 
магистарског рада и 31 завршног рада на I циклусу студија. 

Без обзира на горе наведене чињенице, комисија, као и у случају првог кандидата, 
ни овом кандидату није доделила бодове по основу вредновања наставничких 
способности за период пре последњег избора, јер уз пријаву нису достављени 
докази о резултатима вредновања његових спсобности путем студентске анкете у 
том периоду. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 

а) Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (чл. 21. т. 2) 
- 6 бодова 

1. Иванковић М., Вашко Ж. (2013), Инвестиције у пољопривреди, Универзитет у 
Мостару, ISBN 978-9958-690-97-6 

 (1*6=6) 
б) Менторство кандидата за степен трећег циклуса (чл. 21. т. 11) -7 бодова 
1. мр Един Салихбашић (2017): "Економичност производње пилећег меса у 

зависности од хибрида и дужине това пилића“, Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета  бр. 10/3.283-4-5/17 од 10.02.2017. и Одлука Сената 
Универзитета у Бањој Луци о давању сагласности на Извјештај о урађеној 
докторској дисертацији, бр: 02/04-3.189-41/17, од 23.02.2017.              

 (7) 
в) Менторство кандидата за степен другог циклуса (чл. 21. т. 13) - 4 бода 

1. Данијела Шијан (2016): "Евалуација пројеката прекограничне сарадње у Босни 
и Херцеговини", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
бр. 10/3.75-10/16 од 28.01.2016. 

(4) 
2. Ђорђе Ожеговић (2016):  „Извори и начини финансирања инвестиција у 

пољопривреди Републике Српске“, Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета бр. 10/3.927-4-20/16 од 06.04.2016. 

(4) 
3. Томислава Шајића (2016): "Ефекти субвенционисања инвестиционих улагања 

у наводњавање у Републици Српској", Одлука Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета бр. 10/3.4143-3-11/16 од 15.12.2016.  

(4) 
г) Члан комисије за одбрану рада другог степена (чл. 21. т. 14) - 2 бодова 
1. Расима Бобић (2013): "Агробизнис на подручју општине Бихаћ" одбрањене на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, Одлука Наставно-
научног већа Пољопривредног факултета бр. 10/3.3591-1-19/13 од 16.12.2013. 

 (2) 
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2. Николина Зрнић (2014):  "Вода као производни фактор и њен утицај на обим, 
стабилност и економске показатеље у пољопривредној производњи Републике 
Српске", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета  бр. 
10/3.4103-3-3/14 од 24.12.2014. 

 (2) 
3. Драган Благојевић (2016):  "Улога задруга у економском јачању 

пољопривредних произвођача у регији Поткозарје",  Одлука Наставно-научног 
већа Пољопривредног факултета  бр. 10/3.3403-1-17/16 од 24.10.2016.  

(2) 
5. Дејана Јоргић (2017): "Успостављање система подршке неразвијеним 

подручјима у Републици Српској у функцији рагионалног развоја", Одлука 
Наставно-научног већа Пољопривредног факултета  бр. 10/3.1347-6-19/17 од 
23.05.2017.  

4. Божана Дугоњић-Кучук (2017):  "Могућности повећања дохотка руралних 
домаћинстава прерадом пољопривредних производа на примјеру локалитета 
Козинци", Одлука Наставно-научног већа Пољопривредног факултета  бр. 
10/3.3042-1-8/17 од 17.10.2017. 

 (2) 
д) Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (чл. 21. т. 18) – 1 бод 
1. Галић Милош (2013): Употреба аналитичке калкулације за утврђивање 

ефикасности производње млијека, Одлука бр. 10/4.2004-2/13 од 22.07.2013. 
(1) 

2. Ковачић Бојан (2013): Избор оптималног инвестиционог пројекта између више 
инвестиционих алтернатива, Одлука бр. 10/4.2520-3/13 од 18.09.2013. 

(1) 
3. Попадић Вања (2013):  Понашање и подјела трошкова с обзиром на њихову 

зависност од обима производње, Одлука бр. 10/4.3652-2/13 од 10.12.2013. 
(1) 

4. Вукоман Урош (2013): Утврђивање финансијског резултата у производњи 
пастрмке, Одлука бр. 10/4.3351-2/13 од 23.12.2013. 

(1) 
5. Војновић Милош (2014): Утврђивање висине трошкова средстава рада 

примјеном различитих метода обрачуна амортизације, Одлука бр. 10/4.1298-
2/14 од 13.05.2014. 

(1) 
6. Војновић Александар (2014): Употреба аналитичке калкулације за утврђивање 

ефикасности сточарске производње, Одлука бр. 10/4.2030-2/14 од 16.07.2014. 
(1) 

7. Мршић Станислав (2014): Оцјена економске ефикасности инвестиционог 
улагања у пројекте у воћарству, Одлука бр. 10/4.2439-2/14 од 11.09.2014. 

(1) 



52 
 

8. Шукало Марина (2014): Врсте и појавни облици инвестиција, Одлука бр. 
10/4.3767-2/14 од 28.11.2014. 

(1) 
9. Чизмић Уна (2015):  Врсте калкулација, Одлука бр. 10/4.390-2/15 од 11.02.2015. 

(1) 
10. Ђукић Слободанка (2015):  Утврђивање цијене коштања производње јабуке 

употребом аналитичке калкулације, Одлука бр. 10/4.1119-2/15 од 06.04.2015. 
(1) 

11. Видић Милена (2015):  Обрачун трошкова амортизације дугогодишњег засада 
примјеном различитих метода обрачуна, Одлука бр. 10/4.2285-2/15 од 
07.07.2015. 

(1) 
12. Гаврановић Јована (2015): Организационо-економска обиљежја производње 

пшенице и кукуруза на подручју општине Србац, Одлука бр. 10/4.2533-2/15 од 
14.07.2015. 

(1) 
13. Ињац Милица (2015): Утврђивање финансијског резултата това бројлера 

употребом аналитичке калкулације, Одлука бр. 10/4.2977-2/15 од 14.09.2015. 
(1) 

14. Ђурић Томислав (2016): Анализа ефикасности воћарске производње 
употребом аналитичке обрачунске калкулације, Одлука бр. 10/4.4446-3/16 од 
29.06.2016. 

(1) 
15. Бјелановић Сандра (2016): Калкулација трошкова рада трактора и прикључних 

машина, Одлука бр. 10/4.385-4/16 од 04.07.2016. 
(1) 

16. Врањеш Милица (2016): Примјена калкулације на бази варијабилних 
трошкова у производњи љековитог биља, Одлука бр. 10/4.3179-2/15 од 
17.10.2016. 

(1) 
17. Јевтић Бојана (2017): Утврђивање финансијског резултата пољопривредног 

газдинства примјеном калкулације на бази варијабилних трошкова, Одлука бр. 
10/4.4532-4/15 од 19.06.2017. 

(1) 
18. Вујић Александра (2017): Анализа ефинасности сточарске производње 

употребом аналитичке обрачунске калкулације, Одлука бр. 10/4.1695-4/16 од 
29.06.2017. 

(1) 
19. Шобот Ненад (2017):  Анализа осјетљивости пословног резултата на промјену 

набавних и откупних цијена, Одлука бр. 10/4.4523-6/15 од 14.08.2017. 
(1) 
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20. Деспот Давид (2018):  Избор оптималног инвестиционог пројекта између више 
инвестиционих алтернатива, Одлука бр. 10/4.962-3/17 од 19.03.2018. 

(1) 
21. Марић Божидар (2018):  Утврђивање производне цијене силаже, Одлука бр. 

10/4.980-3/17 од 27.03.2018. 
(1) 

22. Кнежевић Николина (2018): Утицај цијене капитала на економску 
оправданост инвестиционог улагања, Одлука бр. 10/4.3498/18 од 28.09.2018. 

(1) 
23. Горановић Горан (2018): Утврђивање оптималног обима производње 

примјеном методе прага рентабилности, Одлука бр. 10/4.3789/18 од 
19.10.2018. 

(1) 
24. Вујаковић Милош (2018): Утврђивање цијене коштања производње малине, 

Одлука бр. 10/4.4540/18 од 30.09.2018. 
(1) 

ђ) Вредновање наставничких способности (чл. 25) 
Оцене из анкете студената о квалитету наставе коју је кандидат Жељко Вашко 
изводио као наставник и сарадник на Пољопривредном факултету Универзитета у 
Бањој Луци након последњег избора  су следеће: 

Шк. 
година 

Трошкови 
и 

калкулације 
(Анимлана) 

Трошкови 
и 

калкулације 
(АЕиРР) 

Трошкови и 
калкулције у 
воћарству и 

виноградарству 

Трошкови и 
калкулације 
у ратарству 

и 
повртарству 

Оцјена 
инвестицоних 
програма Просек 

2014/15 4,32      4,61    4,47 
2015/16 4,67      4,65  4,75  4,69 
2016/17 4,73 4,94   4,18 4,27 5,00 5,00 4,53 4,43 4,64 
2017/18   4,35 4,41   3,98 4,15 4,91 4,91 4,45 
2018/19   4,45        4,45 
Укупно:           4,54 

Просечна оцена 20 оцена из 5 предмета првог циклуса студија током 5 школских 
година  којима је кандидат оцењен од стране студената у поступку вредновања 
наставничких способности је 4,54. По том основу кандидат је, у складу са 
измењеним чланом 25. Правилника о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци остварио максималних 10 бодова. 

(10) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                              44,6 + 67,0 = 111,60 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

а) Стручна књига издата од домаћег издававча (чл. 22. т. 2)  – 3 бода 
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1. Мирјанић С., Остојић А., Вашко Ж., Дринић Љиљана, Роквић Гордана, Мрдаљ 
Весна, Фигурек Александра (2013): Пијаце као облик продаје пољопривредно 
прехрамбених производа, Пољопривредни факултет, Бања Лука, ISBN 978-
99938-93-25-7. 

(0,3*3=0,9) 
б) Стручни рад у часопису националног значаја са рецензијом (чл. 22. т. 4) – 2 

бода 
1. Вашко Ж. (1996): Потребе и шансе ревитализације пољопривреде Реpублике 

Српске, Привреда, бр. 13, (15-17) 
(1*2=2) 

2. Вашко Ж. (1997): Еколошки аспект оцјене инвестиција, Привреда, бр. 17, (24-
27) 

 (1*2=2) 
3. Вашко Ж., Раилић Б. (2000): Приватизација и пољопривреда у Републици 

Српској, Агрознање, Vol. 1 (1), (77-85) 
 (1*2=2) 

4. Вашко Ж. (2001): Карактеристичне тенденције у биљној производњи 
Републике Српске 1993-99. година, Агрознање, Vol. 2 (1), (117- 127) 

(1*2=2) 
5. Вашко Ж. (2001): Оцјена економске ефикасности инвестиција у 

пољопривреди, Агрознање, Vol. 2 (3), (169-177) 
 (1*2=2) 

6. Вашко Ж. (2003): Специфичности инвестиција у пољопривреди условљене 
врстом пољопривредне производње, Агрознање, Vol. 4 (1), (178-186) 

(1*2=2) 
7. Вашко Ж. (2003): Примјена нових технологија у производњи хране путем 

шеме конкурентских грантова, Агрознање, Vol. 4 (3), (105-115) 
(1*2=2) 

8. Вашко Ж. Мирјанић С., Илић Гордана, Роквић Гордана, Остојић А. (2006): 
Политика подстицаја пољопривреде у Републици Сршској од 2000. до 2005. 
године, Агрознање, Vol.  7 (3), (101-110) 

(0,5*2=1,0) 
9. Мирјанић С., Роквић Гордана, Вашко Ж., Илић Гордана, Остојић А. (2006): 

Заједничка аграрна политика и пољопривреда БиХ-РС, Агрознање, Vol.7 (3), 
(89-99) 

(0,5*2=1,0) 
10. Мирјанић С., Вашко Ж. (2008): Политика подстицања развоја пољопривреде 

и сеоских подручја Републике Српске – досадашње тенденције правци даљњег 
развоја, Агрознање, Vol.  9 (4), (65-75) 

(1*2=2) 
11. Ербез М., Фалта Д., Вашко Ж., Chaladek G. (2009): Оцјена оправданости 
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увођења аутоматизованих музних система, њихове карактеристике, 
предуслови и утицај на производњу, Агрознање, Vol. 10 (2), (21-29) 

(0,75*2=1,5) 
12. Вученовић Александра Вашко Ж., (2010): Мрежа за прикупљање 

рачуноводствених података са пољопривредних газдинстава у ЕУ (FADN – 
Farm Аccountancy Data Network), Агрознање, Vol. 11 (2), (163-173) 

(1*2=2) 
в) Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22. т. 5)  – 3 
бода 

1. Вашко Ж. (2003): Спољнотрговинска размјена БиХ са земљама Подунавља, 
Зборник радова Форума подунавских земаља, Бања Лука, (55-62) 

 (1*3=3) 
2. Vaško Ž. (2005): Development of the Agricultural Sector in Bosnia and Herzegovina 

– focusing on poverty reduction,  Policy volume, Proceedings from the Poverty 
Reduction Roundtable, UNDP, Sarajevo, (131-140) 

 (1*3=3) 
3. Вашко Ж., Јотановић Стоја, Вученовић Александра, Савић Ђ. (2009): Оцјена 

персpективе производње органске хране у БиХ на основу SWOT анализе, 
Зборник радова, 1. међународно научно-стручно савјетовање „Техника, 
образовање, пољопривреда & менаџмент“, Славонски Брод, Хрватска, (393-
397) 

 (0,75*3=2,25) 
4. Вашко Ж., Вученовић Александра (2010): Дефинисање визије и мисије као 

фаза стратешког планирања предузећа у агрокомплексу, Зборник радова 45. 
хрватског и 5. међународног сипозија агронома, Опатија, Хрватска, (343-347) 

 (1*3=3) 
5. Vaško Ž., Drinić Milanka, Komljenović I. (2010): Teachers competencies in higher 

education – the expirience of Faculty of agricutlure in Banja Luka, Proceedings, 
International Conference Teacher training for vocational education in Contemporary 
Europe, Праг, Чешка Реpублика, (151-159) 

(1*3=3) 
6. Остојић А., Вашко Ж., Максимовић Р. (2011): Утјецај обујма производње на 

избор канала продаје меда, Зборник радова 46. хрватског и 6. међународног 
симпозија агронома, Опатија, Хрватска, (324-327) 

 (1*3=3) 
7. Vaško Ž., Ostojić A., Mrdalj Vesna (2010): Rural development programing in the 

principles of common agricutlural policy with referencies to the Republic of Srpska u 
monografiji Agriculture in the process of adjustment to the common agricultural 
policy, III Inter-Department Meeting of Agricultural Economists, Proceedings, 
University of Kiril and Methodius in Skopje, Faculty of agricutlural sciencies and 
food, Skopje, (191-209) 

(1*3=3) 



56 
 

8. Mirjanić S., Vaško Ž., Ostojić A., Drinić Ljiljana, Rokvić Gordana, Mrdalj Vesna, 
Figurek Aleksandra (2011): Agriculture of the Republic Srpska and Bosnia and 
Herzegovina in the light of global economic crisis, Podgorica, IV Inter-Department 
Meeting of Agricultural Economists, Proceedings, Podgorica, Montenegro, (44-54) 

 (0,3*3=0,9) 
г) Рад у зборнику радова са националног  стручног скупа (чл. 22. т. 6) – 1 бод 

1. Микавица Д., Бојанић В., Недовић Б., Савић Н., Важић Б. Вашко Ж. (1997): 
Производња калифорнијске пастрмке на локалитету р. Повиелич – Велика 
Илова, Зборник реферата научног скупа Агрорепро '97, Бања Лука, (114-118) 

(0,3*1=0,3) 
д) Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на  

пројекту (чл. 22. т. 10) – 3 бода 
1. Припрема IPARD секторских анализа за БиХ (2011), Сектор млеко и месо, 

Сектор жита и Сектор вино, Пољопривредни факултет Бања Лука, 
Пољопривредно-прехрамбени факултет Сарајево, Агрономско-прехрамбени 
факултет Мостар и FAO, EC пројекат (GCP/BiH/007/EC) 

(3) 
2. FADN Tabulation, Analysis and report production templates in the European Union 

IPA Funded Project – Strengthening and Harmonization of the BiH Agriculture and 
Rural Sectors Information Systems (2011/1 BiH AIS), CARDNO Agrisystem Ltd 

(3) 
ђ) Реализовани национални стручни пројекат у својству сарадника на 

пројекту (чл. 22. т. 12) – 1 бод 
1. Ревитализација малих насеља самозапошљавањем младих (2000), Међународни 

форум Босна, Сарајево 
(1) 

2. Интегрално рјешавање проблема отпада са фарми и клаоница у 
сјеверозаpадном дијелу БиХ (2005), АПИС, EU-CARDS  пројекат 

(1) 
3. Макроекономски оквир и политика развоја пољопривредног сектора у БиХ 

(2006), FAO TCP/BIH/2901 пројекат Асистенција у припреми националног 
документа о Стратегији смањења сиромаштва (Assistance in the Preparation 
National Poverty Reduction Strategy) Влада ФБиХ, Влада РС, Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

(1) 
4. Бардача, оаза лова и туризма (2006), АПИС, EU-CARDS  пројекат 

(1) 
5. Програм руралног развоја Општине Невесиње (2008), Пољоривредни факултет 

Бања Лука, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
(1) 

6. Програм руралног развоја Општине Шековићи (2008), Пољопривредни 
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факултет Бања Лука, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
РС 

(1) 
7. Програм руралног развоја Општине Рибник (2008), Пољопривредни факултет 

Бања Лука,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
(1) 

8. Могућности развоја МСП на подручју општине Невесиње (2008), 
Пољопривредни факултет Бања Лука 

(1) 
9. Могућности развоја МСП на подручју општине Шековићи (2008), 

Пољопривредни факултет Бања Лука 
(1) 

10. Могућности развоја МСП на подручју општине Рибник (2008), 
Пољопривредни факултет Бања Лука 

(1) 
11. Развој одрживог туризма на језеру Бочац (2009), студија изводљивости, 

ПОЛИС, Бања Лука 
(1) 

12. Стратешки план руралног развоја РС за период 2010-15. година (2009), 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 

(1) 
13. Студија Могућности обављања пољопривредне производње у зонама заштите 

изворишта питке воде Матарушко поље, Матарушко поље – Тукови и 
Приједорчанка на подручју општине Приједор (2009), Пољопривредни 
факултет Бања Лука, Општина Приједор 

(1) 
14. Програм руралног развоја општине Србац за период од 2010. до 2015. године 

(2009), Пољопривредни факултет Бања Лука, Општина Србац 
(1) 

15. Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској (2011), 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 

(1) 
е) Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22. т. 22) - 2 бода  
1. Члан Савета Пољопривредног факултета (2004-2006) 

(2) 
2. Шеф катедре за Рурални развој (2010-2011) 

(2) 
3. Руководилац Студијског програма Аграрна економија и рурални развоја (2011) 

(2) 
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4. Продекан за међународну сарадњу (2008-2010) 
(2) 

5. Члан Организационог одбора Савјетовања агронома (2010, 2011)   
(2) 

6. Резензент радова на XXI научно-стручној конференцији пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, Неум (2010) 

(2) 
7. Cohran Fellowhsip Program, тренинг „Пољопривредна политика“ (Agricultural 

Policy), Iowa State University, Ајова, САД (2010) 
(2) 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
а) Стручни рад у часопису националног значаја са рецензијом (чл. 22. т. 4)  – 

2 бода 
1. Салихбашић Е., Вашко Ж., Башић М., Ахметовић Мирха (2015): Трендови у 

производњи и потрошњи пилећег меса у свијету и у Босни и Херцеговини, 
Агрознање, Vol. 16, (4), (559-569) 

(0,75*2=1,5) 
У протеклом периоду је приметан тренд повећања производње и потрошње 
пилећег меса  у свету и Босни и Херцеговини. Циљ овог рада је да се представи 
преглед литературе у том подручју ида се дају предвиђања производње и 
потрошње меса у наредном периоду. Највећи произвођач пилећег меса у 2013. 
години су САД са 19,8 милиона тона након чега следе Кина (17,4), Бразил (13,0) и 
ЕУ-28 (12,8). Укупна производња пилећег меса у свету је износила 107,4 милиона 
тона. Највише живине тови се у Кини, САД, Индонезији, ЕУ и Бразилу. 
Потрошња пилећег меса у свету по становнику у последњих десет година је 
порасла са 10,4 кг у 2003. години на 13,2 кг у 2013. години. Према статистичким 
подацима и процјенама ОЕЦД ФАО, потрошња пилећег меса  у последњих десет 
година је порасла за 42,7%. У 2023. години се очекује потрошња од 134,3 милиона 
тона, што ће бити повећање за додатних 25,3% у односу на 2013. годину, док ће 
њена просечна потрошња по становнику износити 14,9 кг. Према подацима из 
2013, године највише пилећег меса по становнику годишње троши се у САД 44,3 
кг, Малезији 43,1 кг и Бразилу 40,6 кг, док је у ЕУ-28 просек 21,2 кг. Према 
статистичким подацима тов живине у БиХ има такође растући тренд, а у 
последњих десет година број живине и количина произведеног меса су 
удвостручени. У 2004. години у тову је било 9,4 милиона, а у 2013. години 24,7 
милиона живине. У РС-у је број живине порастао за 140%, а у ФБиХ за 207%.    

2. Rokvić Gordana, Vaško Ž. (2016): Stages of development of Agricultural Extension 
Service in Bosnia and Herzegovina, Agro-knowledge Journal, Vol. 17 (4), (359-369) 

(1*2=2) 
У раду сe разрађује еволуција развоја саветодавних услуга у пољопривреди Босне 
и Херцеговине у периоду пре и после 90-тих година XX века. За потребе анализе 
развоја пољопривредног саветодавства у карактеристичним периодима, 
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коришћен је историјски метод анализе података заснован на секундарним 
подацима у комбинацији са методама анализе и синтезе. Анализа је обављена у 
складу са стандардизованим шаблоном са девет критеријума наводећи 
предности и недостатке сваког од њих. Преглед тренутног стања 
пољопривредних саветодавних служби у ентитетима заснован је на анализи 
података из примарних и секундарних извора и личних запажања аутора. 
Резултати истраживања показују да је Пољопривредна стручна служба у Босни 
и Херцеговини прошла кроз три фазе и три различита модела развоја 
саветодавне службе: модел трансфера технологија, модел фарм менаџмента и 
модел руралног саветодавства. Узимајући у обзир проблеме и слабости које су 
идентификоване, креиране су одређене препоруке за унапређење ефикасности 
саветодавне службе у Босни и Херцеговини. 

б) Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22. т. 5) – 3 
бода 

1. Иванковић М., Вашко Ж., Јуриљ И., Ласић Марија (2016): Извори 
финанцирања пољопривреде и руралног развитка, 17. међународни симпозиј, 
„Агенда реформска за апликацију за пријем у чланство ЕУ“, РЕВИЦОН, 
Сарајево, мај 2016. (533-540) 

(3) 
Пољопривредно-прехрамбени сектор Босне и Херцеговине након рата и разарања 
тражи повратак барем на стање пре рата како би започео свој постепени раст 
и развој. Ово питање  долази до изражаја након подношења кредибилне 
апликације БиХ за чланство у Европској унији. Искуства осталих земља, које су 
сада чланице ЕУ-28, сведоче да су најтежи преговори били управо у 
пољопривредно-прехрамбеном сектору. Период прилагођавања је, заправо, време 
од почетка преговора до коначног уласка земље у пуноправно чланство. У том 
периоду је потребно прилагодити сектор, односно, једноставније казано, подићи 
његову конкурентност на пуно већи ниво како би спреман дочекао конкуренцију из 
осталих земаља ЕУ. Већ данас је потребно осмислити оперативне програме 
подизања конкурентности за стратешке производње које су одређене управо у 
стратешким документима (стратегије развоја пољопривредно-прехрамбеног 
сектора и руралног развоја). За озбиљан искорак потребне су инвестиције у 
сектор. Међутим, из досадашњега искуства познато је да банке и финансијске 
институције “беже” од финансирања пољопривреде. Најчешћи разлози бега од 
пољопривреде су: превелики ризик, спор обрт капитала, ниске каматне стопе 
(профити банака), производња “под отвореним небом” - значи превелик ризик и 
неизвесност, ниска продуктивност сектора, слаб и неконкурентан укупан ланац 
вриједности. Даље, банке не препознају сезонски карактер пољопривредне 
производње, па не креирају кредитне линије прилагођене пољопривреди. У 
пољопривреди се као посебан производни фактор намеће пољопривредно 
земљиште. То земљиште обрађује човек, а да би прибавио неопходне материјалне 
факторе које ће у процесу производње употребити једном или више пута 
(предмета рада и средства за рад), човеку је потребан новац (новчани капитал). 
Историјски гледано, рад стално смањује, а капитал повећава своје учешће у 
процесу производње. Данас је рад свој допринос снизио на 20%, а капитал повећао 
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на 60%, док је допринос трећег фактора - земљишта остао на приближно истом 
нивоу од 20%. Стога је за носиоце пољопривредне производње значајно на вриеме 
осигурати довољну количину капитала (новчана средства или одговарајућих 
материјалних облика у које се новац претходно трансформисао). Пољопривредна 
газдинства немају довољно сопствене акумулације за озбиљне финансијске 
искораке и увођење нових технологија и знања што у крајњој ситуацији значи 
технолошко заостајање и неконкурентност. Пољопривредна газдинства нису у 
стању осигурати довољне колатерале, јер банке обично траже однос један 
наспрам два (1:2) или (1,00 € кредита = 2,00 € хипотеке). Предузеће у свом 
власништву нема довољно некретнина које би  биле предмет хипотеке за 
предвиђени зајам. У раду се разматрају решења која постоје у ЕУ и пореде са 
решењима финансирања пољопривреде у БиХ. 

2. Vaško Ž., Cvetković M. (2016): Processing of plums into brandy – a matter of the 
economic feasibility of growing plum (Prunus domestica) in Bosnia and 
Herzegovina,  ISHS Acta Horticulture 1175: III EUFRIN Plum and Prune Working 
Group Meeting on Present Constraints of Plum Growing in Europe, (9-13) 

(1*3=3) 
У раду је анализиран финансијски аспект производње плодова шљиве (Prunus 
domestica) намењених преради у шљивовицу  у Босни и Херцеговини. Шљива је 
водећа воћна врста у Босни и Херцеговини с преко 12 мииона родних стабала. 
Производњу шљиве каркатеришу екстензивни засади у којима преовладавају 
сорте шљива чији се плодови углавном прерађују у ракију (аутохтоне сорте 
„Чачанска Родна“, „Станлеј“). Последњих година подижу се савремени засади 
са сортама чији су плодови намењени првенствено употреби у свежем стању. У 
оквиру истраживања анализирана је употребна цена шљиве када се њени плодови 
користе за прераду у ракију. За анализу је узет просечан принос од 12.000 кг ха-1, 
колико се у просеку оствараује у екстензивним засадима шљиве са 400-450 
стабала ха-1. Трошкови горива, услуга и рада чине највећи део трошкова прераде 
шљиве. Када се шљива прерађује у ракију и продаје на домаћем тржишту, њена 
употребна цена (алтернативна продајна цена) износи 0,24 ЕУР (0,48 БАМ), што 
у неким годинама одговара продајној цени шљиве за свежу потрошњу. Резултати 
показују да се, у зависности од осетљивости промене продајне цене и количине 
произведене ракије (принос), продајна цена шљиве прерађене у ракију варира 
између 0,08 и 0,44 ЕУР (0,16 и 0,88 БАМ). Проблем у производњи ракије од шљиве 
у Босни и Херцеговини лежи у чињеници да велики број малих произвођача не 
користи стандардизовану технологију и одговарајуће техничке услове. 
Усклађивање тих питања с европским стандардима у наредном периоду биће 
посебан изазов за произвођаче шљиве у Босни и Херцеговини. 

3. Vaško Ž., Vojnović Darija (2016): Rural tourism in the function of development of 
rural areas – the case of the Municipality of Laktaši, 1st International scientific 
conference Tourism in function of development of the Republic of Serbia, Vrnjačka 
Banja, 2-4 June 2016, (364-381) 

(1*3=3) 
Рад бави се проблематиком руралног туризма и његовим значајем за рурална 



61 
 

подручја. Циљ истраживања је био да се, полазећи од општих констатација о 
улози и значају руралног туризма, на примеру једне општине утврди каквим 
условима и могућностима она располаже за развој руралног туризма. За студију 
случаја одабрана је општина Лакташи, на северозападу БиХ. Подаци су 
прикупљани из примарних и секундарних извора и обрађивани комбинацијом више 
научноистраживачких метода (анализа, синтеза, анкетирање, SWOT анализа, 
компарација). Мапирањем природних и антропогених ресурса на подручју 
општине утврђено је да она има доста атракција које могу да привуку туристе у 
руралним подручјима и задрже их од неколико сати, па до неколико дана 
(природне лепоте, археолошка налазишта, верски објекти, лов, риболов,  
лековита вода, аутохтони производи, производи кућне радиности итд.). Успркос 
томе број пружалаца и корисника услуга руралног туризма је мали. Закључак је 
да су услови и могућности за рурални туризам у Лакташима знатно изнад 
тренутног обима њиховог валоризовања. Спроведено анкетирање узрока од 95 
сеоских домаћинстава потврдило је да 2/3 њих сеоских газдинстава има 
представу о томе шта рурални туризам значи, а 1/5 (19%)њих би их се желела 
бавити руралним туризмом. Та домаћинства углавном имају вишак смештајних 
капацитета и незапослену радну снагу која би могла да се ангажује за пружање 
услуга руралног туризма.  

4. Mrdalj Vesna, Ostojić A., Vaško Ž., Brković D. (2017): Structure and 
Cetereminantes of Intra-Industry Trade in Agro-Food Sector of Bosnia nad 
Herzegovina, 12th International Conference on social Sciences Amsterdam, 19-20 
May 2017, Proceedings, Volume II, (292-301) 

(0,75*3)=2,25 

Рад има за циљ да допринесе бољем разумевању структуре и детерминанти 
интраиндустријске трговинске специјализације у пољопривредно прехрамбеном 
сектору Босне и Херцеговине у периоду транзиције. Емпиријска анализа заснована 
на израчунавању следећих индикатора: Грубел - Лојдовог индекса (Grubel – Lloyd 
index -GL), Revealed Comparative Advantages (RCA индикатор) и Релативна 
јединична вредност (Relative unit value RUV индикатор). Да би се показао ниво 
специјализације унутар индустрије и испитале компаративне предности на 
секторском нивоу, као и за појединачне групе производа, израчунати су Грубел - 
Лојдов индекс и RCA индикатор. RUV индикатор се користи за анализу две 
компоненте укупне интра-индустријске трговине (total intra-industry trade TIIT); 
хоризонтална интра-индустријска трговина (horizontal intra – industry trade 
(HIIT) и вертикална интра-индустријска трговина (vertical intra- industry trade 
(VIIT) пољопривредно-прехрамбених производа у Босни и Херцеговини. Анализа и 
прорачуни горе наведених показатеља се спроводе на основу података о 
међународној трговини агро-прехрамбених производа у Босни и Херцеговини за 
период 2008-2015, као и података на четвероцифреном нивоу, класификованих 
према Хармонизованом систему (HS-Harmonised System). Коначна анализа у овом 
раду проведена је применом кластер анализе средњих вредности. Ова  метода је 
коришћена за идентификацију различитих кластера пољопривредних и 
прехрамбених робних група везаних за компаративне предности, нивоа 
специјализације у интра-индустријској трговини, као и однос између извоза 
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јединичне вредности и увоза јединичне вредности. Емпиријски резултати су 
показали да је GL индекс за посматрани период на секторском нивоу мањи од 
50%. Вредности RCA индикатора за пољопривредно-прехрамбени сектор Босне и 
Херцеговине у међународној трговини и важним трговинским тржиштима 
указују на недостатак комаративних предности. У структури интра-
индустријске трговине доминира вертикална специјализација.  

в) Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на  
пројекту (чл. 22. т. 10) – 3 бода 

1. Пројекат „Инструменти националних политика и процес приближавања ЕУ; 
утицај на пољопривредна газдинства у земљама Западног Балкана“ Заједнички 
истраживачки центар Европске комисије и SWG RRR, 2016-2017  

(3) 
г) Реализовани национални стручни пројекат у својству сарадника на 

пројекту (чл. 22. т. 12) – 1 бод  

1. Основно истраживање за ИФАД Пројекат развоја руралног предузетништва 
(2016), Јединица за координацију пољопривредних пројекта 

(1) 
2. Стратешки план развоја пољопривреде и руралних pодручја Републике Српске, 

2016-2020 (2014), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске  

(1) 
 
д) Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22.т. 22) - 2 бода  

1. Руководилац Института за економику пољопривреде и рурални развој (2015-
2019) 

(2) 
2. В.д. Продекана за научноистраживачки рад и међународну сарадњу (2018-2019) 

(2) 
3. Члан радне групе за израду текста нацрта Закона о измјенама и допунама 

Закона о пољопривреди (2017) 
(2) 

4. Члан радне групе за анализу трендова у производњи и спољнотрговинској 
размјени и потрошњи основних прехрамбених производа именоване од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (2018) 

(2) 
5. Члан међународног уређивачког одбора часописа "International Journal of 

Sustainable Economies Management" (IJSEM) 
(2) 

6. Члан Научног одбора часописа „Агрознање“ 
(2) 
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7. Члан Организационог одбора међународног научног симпозија АгроРеС (2016, 
2017, 2018) 

(2) 
8. Члан Научног одбора међународног научног симпозија АгроРеС (2015, 2016, 

2017, 2018) 
(2) 

9. Члан Научног одбора међународног научног симпозија AgroSym (2017, 2018) 
(2) 

10. Члан Научног одбора Центра за аграрну историју при Пољопривредном 
факултету у Новом Саду, Србија (2017-2019) 

(2) 
11. Уводничар на Конференцији „Подстицаји за развој пољопривреде и села у 

Републици Српској“, Бања Лука, 27. септембар 2016. (2016) 
(2) 

12. Панелист у сесији на тему „Agricultural Policy: Determinant of the Regional 
Rural Development and EU Perspective of SEE“  на Пољопривредном форуму 
2018 („Agricultural Policy Forum 2018“), Јахорина, 16-18. октобар 2018. (2018) 

(2) 
13. Учесник округлог стола „Стање и перспективе развоја села у Републици 

Српској“ са рефератом „Економско-финансијски положај произвођача хране 
на селу“, Академија наука Републике Српске, Бања Лука, 26. април 2018. (2018) 

(2) 
14. Уводно предавање на тему „Систем високог образовања у области 

пољопривреде и његови односи са агробизнис сектором из перспективе 
Пољопривредног факултета у Бањој Луци„ на међународној конференцији о 
високом образовању у пољопривреди и сарадњи са агробизнис сектором, Бања 
Лука, 21. септембар 2017. (2017) 

(2) 
15. Рецензент уџбеника „Слатководно рибарство“ аутора Павличевић Ј., Остојић 

А., Гламузина Б. и Савић Н., издавач Свеучилиште у Мостару, Агрономски и 
прехрамбено-технолошки факултет, Мостар (2016) 

(2) 
16. Рецензент књиге „Мала и средња предузећа у агробизнису“ аутора Љиљане 

Дринић и Слободана Церанића (2018) 
(2) 

17. Рецензент у часопису „Central Europena Journal of Agriculture“ (2017, 2018) 
(2) 

18. Рецензент 52. и 53. хрватског и 12. и 13. међународног симпозија 
пољопривредних науке (2017, 2018)  

(2) 
19. Члан Програмског одбора 22. Европског семинара о савјетодавству и 
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образовању, 22.04.-01.05.2015. године, Wageningen, Холандија (2015) 
(2) 

20. Учесник међународног научног форума „Економика пољопривреде као 
подршка пољопривреди“ (International Scientific Forum „Agricultural Economics 
to support Farming“), 26-27. октобар 2015. године, Софија, Бугарска (2015) 

(2) 
21. Учесник COST FA 1104 акције „Европска вишња, конкурентност, тржиште и 

рурални развој“ („European cherries: competitiveness, markets and rural 
development“), 25-26 фабруар 2016. године, Zagreb, Хрватска (2016) 

(2) 
22. Учесник међународног форума „Искуства и сарадња“ (International Academic 

Forum „Expriences and Cooperation“), 21-23.06.2017. године, Wroclaw, Пољска 
(2017) 

(2) 
23. Прилог у монографији Бељо Ј., Башић Ж,., Блесић М., Драгић Б,., Иванковић 

М., Јовановић-Цветковић Татјана, Леко М., Мијатовић Д., Педиша Х., 
Прусина Т., Вашко Ж.: 130 година организиранога виноградарства и 
винарства у Босни и Херцеговини, Федерални агромедитерански завод 
Мостар и Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у 
Мостару, ISBN 978-9926-8198-4-2 i 978-9958-19-089-9 (2018) 

(2) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                          78,85 + 65,75 = 144,60 

 
Збирна табела са бројем бодова по појединим основама вредновања наставничких 
способности (научна, образована и стручна делатност) кандидата пре и после задњег 
избора и укупно: 
 

 
Основ  

вредновања 

Пре 
последњег 
избора 

После 
последњег 
избора 

Укупна 
број 

бодова 

Александар 
Остојић 

Научна делатност 96,10 105,25 201,35 

Образовна делатност 29,60 79,50 109,10 

Стручна делатност 26,30 25,45 51,75 

УКУПНО: 152,00 210,20 362,20 

Жељко  
Вашко 

Научна делатност 140,15 121,25 261,40 

Образовна делатност 44,60 67,00 111,60 

Стручна делатност 78,85 65,75 144,60 

УКУПНО: 263,60 254,00 517,60 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

У складу са одредбама Закона о високом образовању Републике Српске, Статута 
Универзитета у Бањој Луци и Правилника о поступку и условима избор наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци комисија је извршила увид у достављене 
пријаве и доказе које су кандидати приложили уз пријаву на конкурс и сачинила овај 
извештај. 

На конкурс расписан за два извршиоца пријавила су се два кандидата, др Александар 
Остојић и др Жељко Вашко. Утврђивање испуњености општих услова конкурса није 
било предмет провере од стране ове комисије пошто је конкурсом предвиђено да 
доказе о испуњавњу општих услова не подносе кандидати који су већ у радном 
односу на Универзитету у Бањој Луци, што је случај код оба пријављена кандидата. 
На основу увида у достављену документацију комисија констатује да оба кандидат 
испуњавају посебне услове прописане члановима 76-83. Закона о високом 
образовању за избор у звање редовног професора: 
1) провели су један изборни период у звању ванредног професора; 
2) имају најмање осам научних радова из области на коју се бирају објављених након 

задњег избора у часописима и зборницима са рецензијом; 
3) имају најмање две књиге објављене након стицања звања ванредног професора; 
4) успешно су реализовали менторство кандидата за степен другог или трећег 

циклуса; 
5) имају успешно остварену међународну сарадњу са другим универзитетима. 

Оба кандидата су оцењенена високом оценом од стране студената за њихове 
досадашње наставничке способности. Кандидати су се такође доказали у бројним 
професионалним активности на Универзитету и ван Универзитета који доприносе 
повећању угледа Универзитета и који потврђују њихове научне, стручне и 
професионалне квалитете и њихову ангажованост на извршавању бројних друштвено 
одговорних и корисних послова и акција. 

Применом критеријума из Правилника о поступку и условима за избор наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци комисија је извршила систематизовање и 
бодовање научних, образовних и стручних референци оба кандидата и том приликом 
утврдила да је укупан број бодова кандидата проф. др Александра Остојића  362,20 
бодова (пре последњег избора 152 бода и после последњег избора 210,20 бодова), а 
кандидата проф. др Жељка Вашка 517,60 бодова (пре последњег избора 263,60 
бодова и после последњег избора 254 бода).  

На основу броја бодова прворангирани кандидат је др Жељко Вашко са 517,60 
бодова, а другорангирани кандидат је др Александар Остојић са 362,20 бодова, што 
нема утицај на коначан предлог за избор, јер се, према условима расписаног 
конкурса, истовремено бирају два кандидата. 

Комисија констатује да оба кандидата у потпуности испуњавају опште и посебне 
услове предвиђене конкурсом, Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Бањој Луци и Правилником о условима и поступку избора академског особља на 
Универзитету у Бањој Луци за избор у звање редовног професора.  
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 

  
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године Потпис чланова комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
1.   
2.  

 
 

 
 


