














 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА КАНДИДАТА НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 
РБ Категорија ОПИС Број бодова 

1. Члан 26. Бодови од просјечне 99 
2. Члан 19. Научна дјелатност кандидата 17 
3. Члан 21. Образовна дјелатност кандидата 9 
4. Члан 22. Стручна дјелатност кандидата 32 

УКУПНО 157   
  

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг листу 
свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан приједлог за избор 

 
На Конкурс за наставника и сарадника на ужу научну област Теоријска економија на 
Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, објављеном дана 15.06.2022. године 
у дневном листу „Независне“ и на интернет страници Универзитета у Бањој Луци, 
пријавио се један кандидат, Никола Видовић. 
 
Увидом у документацију Комисија је установила да је Никола Видовић доставио све 
неопходне документе који доказују испуњавањење услова за избор у звање 
сарадника/асистента на ужу научну област Теоријска економија, према Закону о високом 
образовању и све неопходне документе предвиђене Конкурсом. Према ближим условима 
које прописује Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци кандидат је остварио укупно 157 бодова. На основу научне 
просјечне оцјене кандидат је остварио 99 бодова, те је проглашен за студента генерације, 
на основу чега је добио и Златну значку Универзитета у Бањој Луци. На основу научне 
дјелатности кандидат је остварио укупно 17 бодова. Кандидат је објавио 6 научних радова 
током основних студија из области за коју се пријављује. Кандидат Никола Видовић је на 
основу образовне дјелатности стекао 9 бодова, а на основу стручне дјелатности 32 бода. 
 
Кандидат је током студија био стипендиста Министарства за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и информационо друштво, те стипендиста Фонда др Милан Јелић. 
Кандидат Никола Видовић је на основу свог залагања током студија и у ваннаставним 
активностима поводом 30 година постојања Републике Српске одлуком предсједника 
Републике Српске одликован плакетом Светог Стефана. Кандидат је такође похађао 
бројне едукације, те обављао стручне праксе у земљи и иностранству, док се такође 
истакао и бројним активностима које доприносе угледу Универзитета у Бањој Луци у 
земљи и свијету. 






