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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО 
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет:  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

ванредни професор, ужа научна област рачуноводство и ревизија.  
 
Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном 
Сарајеву, број ННВ: 03/2-389-3/18 од 09.10.2018. године, именовани смо у Комисију за 
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 
листу  ''Глас Српске'' 19. септембар 2018. године, за избор у академско звање ванредни 
професор, ужа  научна област рачуноводство и ревизија. 
 
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 
области, научног поља и уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у 
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 
1. Др Рајко Радовић, редовни професор, предсједник 
Научна област: Друштвене науке 
Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна област: рачуноводство и ревизија 
Датум избора у звање: 27.11.2008. године 
Универзитет у Источном Сарајеву 
Факултет пословне економије Бијељина  

2. Др Теодор Петровић, редовни професор, члан 
Научна област: Друштвене науке  
Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна област: рачуноводство и ревизија  
Датум избора у звање: 27.12.2017. године 
Универзитет у Источном Сарајеву  
Економски факултет Брчко 

3. Др Бранко Крсмановић, редовни професор, члан 
Научна област: Друштвене науке  
Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна област: рачуноводство и пословне финансије 
Датум избора у звање: 13.07.2012. године 
Универзитет у Источном Сарајеву 
Факултет пословне економије Бијељина 

4. Др Радомир Божић, редовни професор, члан 
Научна област: Друштвене науке  
Научно поље: Пословна економија 
Ужа научна област: рачуноводство и пословне финансије  
Датум избора у звање:  14.03.2008. године 
Универзитет у Источном Сарајеву 
Економски факултет Пале 

                                                 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 
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5. Др Радојко Лукић, редовни професор, члан 
Научна област: Друштвене науке  
Научно поље: Пословна економија 
Ужа научна област: рачуноводство, пословне финансије и ревизија 
Датум избора у звање:  16.05.2003. године 
Универзитет у Београду 
Економски факултет Београд 

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

1. Срђан (Милорада) Лалић 
 
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове2 77. Закона о 
високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15, 90/16, 5/2017 и 31/2018), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном 
Сарајеву и чланове 5., 6., 38.3. Правилника о поступку и условима избора академског особља 
Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 
кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу Економског факултета у Брчком и 
Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље 
одлучивање: 
 

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

 
 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 
Одлука о расписивању конкурса број: 03/2-113-4/18 од 26.03.2018. године, Економски 
факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву 
Дневни лист, датум објаве конкурса 
''Глас Српске'', 19. септембар 2018. године 
Број кандидата који се бира 
Један (1)  
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је конкурс 
расписан, списак предмета 
Ванредни професор, ужа научна област рачуноводство и ревизија. 
Број пријављених кандидата 
Један (1) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
ПРВИ КАНДИДАТ 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Име (име једног родитеља) и презиме 
Срђан (Милорад) Лалић 
                                                 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 
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Датум и мјесто рођења 
11. 09. 1980. године, Бијељина 
Установе у којима је кандидат био запослен 
1.Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 12/2015 – и даље 
2. Факултет пословне економије Бијељина (2005-2015) 
3. Eкономска школа Бијељина (2006/2007) 
Звања/радна мјеста 
Доцент, број:01-С-17-ХХVI/14, 19.02.2014. године 
Виши асистент, број: 01-С-175/09, 25.03.2009. године 
Наставник економске групе предмета, 2006/2007. године. 
Научна област 
Економске науке 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

• Главни и одговорни уредник је Зборника радова Економског факултета Брчко, од 
2016. године. 

• Члан је научног одбора часописа „Анали“, Економски факултет Суботица, од 2016. 
године.  

• Члан је редакционог одбора часописа „Агрофор“ Пољопривредни факултет Источно 
Сарајево, од 2017. године. 

• Члан организационог одбора Јахорина бизнис форум, 2016, 2017 и 2018. година 
• Члан организационог одбора Бизнис форум Брчко дистрикт БиХ 2017 и 2018. година. 
• Члан организационог одбора научне конференције „Scientific and technological 

development, modeling,  management solutions computer-aide activities of agricultural 
producers in the region“ Perm State Agricultural Academy, 2017. година. 

• Члан Alliance of silk road Business schools, 2017. година. 
• Предсједник Удружења рачуновођа, форензичара и ревизора Брчко дистрикта БиХ, 

од 2017. године. 
• Члан Првостепене комисије за лиценцирање НС/ФС БиХ, од 2016. године. 
• Члан Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске од 2008. године.  

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
Основне студије/студије првог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка  
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет у Источном Сарајеву,  2002-2005 
Назив студијског програма, излазног модула 
Спољна трговина и финансије 
Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 
Дипломирани економиста 
Постдипломске студије/студије другог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка 
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет у Источном Сарајеву,  2005-2008 
Назив студијског програма, излазног модула 
Међународни бизнис и Маркетинг 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 
Магистар економских наука 
Наслов магистарског рада 
Проблеми рачуноводства мултинационалних компанија 
Ужа научна област 
Рачуноводство 
                                                 
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 
који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
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Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, пријава 
докторске дисертације 2009, одбрана 25.10.2013. године  
Наслов докторске дисертације 
Финансијско извјештавање и мјерење перформанси мултинационалних компанија 
Ужа научна област 
Рачуноводство 
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
1.Доцент, Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број:01-С-17-ХХVI/14, 
19.02.2014. године, за ужу научну област рачуноводство и ревизија, период 5 година 
(19.02.2014. – 19.02.2019.) 
Виши асистент, Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број: 01-С-77-XVIII од 
26.02.2009. године, за ужу научну област рачуноводство (Рачуноводство, рачуноводство 
финансијских организација, Спољнотрговинско и пореско рачуноводство, Финансијска 
контрола и ревизија, период 5 година (26.02.2009. – 26.02.2014.) 
3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
Радови објављени прије избора у звање вишег асистента:  

1. Срђан Лалић „Нови Економист“ Часопис за  економску теорију и праксу, број 1, 
Бијељина у марту 2007. године на тему „Улога и значај рачуноводства у банкама“.. 

2. Срђан Лалић, Нови Економист, Часопис за економску теорију и праксу, број 2, 
Бијељина,  јул-децембар  2007. године. „Веза система управљања заснованог на 
активностима са другим системима управљања“.. 

3. Срђан Лалић, Нови Економист, Часопис за економску теорију и праксу, број 3, 
Бијељина,  јануар-јун 2008. године; „Методе мултинационалних трансфера 
нематеријалних средстава“. 

4. Срђан Лалић, Саша Томић, Нови Економист, Часопис за економску теорију и праксу, 
број 4, Бијељина, новембар-децембар 2008. године; „Управљање интелектуалним 
капиталом у савременим предузећима“.  

5. Проф. Др Рајко Радовић, Мр Срђан Лалић, Лидер-Директор, Часопис за теорију и 
праксу менаџмента, број 8, година II, новембар-децембар 2008., Нови Сад. „Фазе у 
развоју Activity Based Costing модела компанија“. 

 
Уџбеник: 
 

1. Др Рајко Радовић, Срђан Лалић, Збирка задатака из предмета Рачуноводство 
„Финансијско рачуноводство кроз примјере“ Факултет спољне трговине, 2006. 
година.  

 
Радови објављени прије избора у звање доцента: 

1. Радојко Лукић, Срђан Лалић, Дражен Јовановић, Сузана Елчић, Assessment of 
productivity in retail food trade (Produktivnost rada u trgovini na malo hranom), 503-515 
str., ttem (Technics, Technologies Education Management), Journal of society for 
development of teaching and business processes in new net environment in BiH. 
ISSN:1840-1503, Number 2, Volume 6, 2011. godina. Indexes: Thomson: ISI web of 
Science, Science Citation Index-Expanded; Scopus, EBSCO: Education Research Index. 

2. Срђан Лалић, Иван Мировић, Невена Перић, Интерна контрола и ревизија 
рачуноводство информационог система, Међународна конференција „Информационе 
и комуникационе технологије за мала и средња предузећа, Технички факултет 
„Михајло Пупин“ Зрењанин, Аранђеловац, 22.19.2011. година, ISBN:978-86-7672-
140-5.  
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3. Радојко Лукић, Рајко Радовић, Срђан Лалић, Анализа профитабилности купаца, 
Претходна саопштења, UDC:339.13, Зборник радова Економског факултета у 
Источном Сарајеву, Број 5. ISSN: 1840-3557. јун 2011.година. 

4. Срђан Лалић, Невена Перић, Информациони подстистем и организациона структура 
рачуноводства, UDC: 336.763.1:004, Научни часопис за економију, Financing, Бања 
Лука, Број 2, година 2, ISSN: 1986-812X, јун 2011. година. 

5. Срђан Лалић, Иван Мировић, Стратешки приступ управљању билансом стања и 
билансом успјеха банке, Пословни консултант“, научно-стручни часопис, број 12, 
година III, Тузла, јуни 2011. година, ISNN: 1986-5538. 

6. Срђан Лалић, Невена Перић, Дражен Јовановић  „Рачуноводствени третман 
биолошког процеса трансформације“, “Research Journal of Agricultural Science", ISSN: 
2066-1843. Faculty of Agriculture Timisoara. 2012., 233-239.  

 
Учешће у пројектима: 
 

1. Стратегија регионалног привредног развоја Републике Српске на примјеру Семберије 
и Доњег Подриња, Факултет пословне економије Бијељина, 2010. година 

2. „Дјеца траже...“, Међународна асоцијација доктора медицине за југоисточну Европу, 
2011. година 

3. „Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике 
Српске“, Министарство науке и технологије, Бања Лука, 2012-2013. година, 
Сарадник-истраживач. 

4. „Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима Републике Српске, 
Министарство науке и технологије, Бања Лука, 2012-2013. година, Сарадник-
истраживач. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 
Уџбеник: 
 

1. Др Срђан Лалић, Др Рајко Радовић, Др Наташа Босиочић, РАЧУНОВОДСТВО – 
примарни извор информација, Факултет пословне економије Бијељина, ISBN:978-
99955-45-22-2, COBISS.RS-ID 6382872, Бијељина 2017. 

 
Монографија: 
 

2. Др Срђан Лалић, Рачуноводство факторинга, Брчко, 2016. година, ISBN: 978-99938-
95-22-0, COBISS.RS-ID 5958168. 

3. Др Срђан Лалић, Бухгалтерский учет факторинга, Брчко, 2018. година, ISBN:978-
99938-95-30-5, COBISS.RS-ID 7327000. 

 
Радови на SSCI листи: 

1. Lalic, S., Stevic, S., & Tesic, D. (2018). Usage of Customer Profitability Management 
Tools on the Textile Market of Bosnia and Herzegovina. FIBRES & TEXTILES in Eastern 
Europe, Volume 26, No 3, (129) 2018. ISNN: 1230-3666. Index Copernicus Journals 
Master List, Science Citation Index Expanded, Current Contents – Engineering Computing 
& Technology, Toga FIZ Technik, Rapra Technology LTD., Elsevier Geo Abstracts, 
Chemical Abstracts Service, Referativny Jurnal and by the Textile Institute – Manchester. 
Impact Factor: 0.626, Index Copernicus: 146.46, MNiSW evaluation (2013-2016): 30. 

 

                                                 
5 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 
релевантних за избор кандидата у академско звање. 
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Прва категорија  
 

1. Др Срђан Лалић, Бранкица Драгичевић дипл. ецц., Максимизирање профита послије 
опорезивања ефектима трансферних цијена у мултинационалним компанијама, 
Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, децембар 2014., УДЦ 
336.226.14:334.726, ISSN:1840-3557, COBISS.BH-ID:16736262, DOI:10.7251/ZREFIS, 
pp 85-96. 

2. Радојко Лукић, Срђан Лалић, Азра Сућеска, Аида Ханић, Милица Бугарчић, Carbon 
dioxide emissions in retail food, Eкономика пољопривреде, ИССН: 0352-3462, Vol. 
LXV, No 2, (859 – 874), 2018. Beoград. Emerging Sources Citation Index (ESCI). 

Међународне конференције: 
 

1. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Драгана Војтески-Кљенак, Researsh and 
Devolopment Costs in Retail Trade, December 2016., Volume 1., Issue 2., pp:170-182, 
Management and Economics Review, Indexation: Cabell's Directory of Publishing 
Opportunities, RePEc (EconPapers, IDEAS, Socionet), EBSCO, EconLit, ISSN: 2501-
885X, ISSN-L 2501-885X. 

2. Др Срђан Лалић, Integrated System of Accounting-Information Management in 
Agriculture, I International Scientific and Practical Conference, „Scientific and 
Techonological Development, Modeling, Management and Solutions for Computer-Aided 
Activities of Agricultural Producers in the Region“, 22. march 2017. Пленарна секција.  

3. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Energy efficiency food retailers, VII International 
Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016., ISBN 978-99976-632-7-6,   
COBISS.RS-ID 6216984, 2016. година. pp. 2710-2717. 

4. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Ивица Матовић мастер, Professional paper 
10.7251/AGSY15051848L, THE ROLE OF SUSTAINABLE REPORTING TO 
PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE RETAIL FOOD, VI International Scientific 
Agriculture Symposium, Agrosym 2015., ISBN 978-99976-632-2-1,   COBISS.RS-ID 
5461016, 15-18 октобар, 2015. година. pp. 1848-1854. 

5. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Анализа трошкова амортизације у трговини, 
зборник радова треће међународне конференције Економског факултета Брчко, 
"Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању 
економског развоја, " ISBN 978-99938-95-24-4.  

6. Др Срђан Лалић, Мр Рената Лучић, Дамир Булчевић дипл. ецц., Рачуноводствени 
аспекти управљања ризицима пословања у функцији креирања одрживог успјеха, 
Нови економист, часопис за економску теорију и праксу, година Х, број 20, јул-
децембар 2016., ISSN: 1840-2313. стр:170-181. 

7. Срђан Лалић, Драган Миловановић, Звјездана Гавриловић, АНАЛИ Економског 
факултета у Суботици, Финансијско реструктуирање предузећа у транзиционим 
привредама, стр. 329-344, Вол. 51, ИССН: 0350-2120, УДК 330. 2015. 

8. Др Срђан Лалић, Сузана Стевановић дипл. ецц., АНАЛИ Економског факултета у 
Суботици, Рачуноводствено планирање у функцији унапређења ефикасности 
пословања банака и привредног развоја БиХ, стр. 415-425, Вол. 50, ИССН: 0350-2120, 
УДК 330. 2014. 

9. Срђан Лалић, Драган Миловановић, Мирјана Стојановић-Тривановић, Аутсорсинг 
као начин повећања ефикасности предузећа, Међународна научно-стручна 
конференција „Иновације и предузетништво – покретачи развоја запошљавања“, 
Зборник радова, стр. 180-195, ISBN: 978-99938-46-62-8, Бања Лука, 2014. година. 

10. Др Срђан М. Лалић, Мр Драган Миловановић, Мр Срђан Н. Лалић, Финансијско-
рачуноводствена анализа трошкова пословања у пословним зонама Републике 
Српске, Зборник радова  четврте научно стручне конференције са међународним 
учешћем „Јахорински пословни дани“ фебруар 2015., ISSN: 2303-6168, стр:199-168. 
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Остали радови: 
 

1. Др Рајко Радовић, Др Срђан Лалић, Форензика – детектор привредног криминала и 
превара, Пословни консултант, Међународно индексирани научно-стручни часопис, 
број 32, година VI, јануар 2014. године, ISSN: 1986-5538, стр. 17-27 

 
Учешће у пројектима: 
 

1. Serevices in support of bussiness and innovation in Republic of Srpska – EUNORS 
(HORIZON 2020) 

2. Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region – 
Re@EBC (ERASMUS+) 

3. Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Educatin – STINT (ERASMUS+) 

ПРИКАЗ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЛИЈЕ ИЗБОРА У 
ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

А)  Књиге – уџбеници 

Др Срђан Лалић, Др Рајко Радовић, Др Наташа Босиочић, РАЧУНОВОДСТВО – 
примарни извор информација, Факултет пословне економије Бијељина, ISBN:978-
99955-45-22-2, COBISS.RS-ID 6382872, Бијељина 2017. 

Књига „РАЧУНОВОДСТВО – примарни извор информација“ је методолошки и садржајно 
конципирана тако да студентима буде водиља за изучавање наставног предмета 
Рачуноводсво. Вриједност овог уџбеника произилази из чињенице да је с успјехом 
моделиран конзистентан оквир за изучавање проблематике рачуноводства, који је згледишта 
усвојеног наставног плана и програма Факултета пословне економије Бијељина и 
Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву свеобухватан, а уједно и 
сасвим разумљив, а у цијелости прилагођен студентима као директним корисницима.  

Уџбеник садржи 401 страницу и састоји се од два дијела.  

У првом дијелу, посвећеном основама система двојног књиговодства, обрађена су теоријска 
питања везана за систем двојног књиговодства. У овом дијелу се обрађују четири поглавља: 
рачуноводство – дефинисање и његови саставни дијелови, финансијски положај и 
рачуноводствена једначина, класификација рачуна и пословне књиге и финансијско 
извјештавање.  

Други дио обухвата девет дијелова којима се омогућава студентима да стекну теоријска и 
практична знања о систему двојног књиговодства. Овај дио обухвата: стална средства, 
залихе, краткорочна средства, капитал, резервисања и обавезе, обрачун трошкова, биланс 
успјеха услужних и трговачких предузећа, предзакључне радње, књижења на датум биланса 
и обрачун и утврђивање резултата.  

Свако од наведених поглавља обухвата теоријски приступ и већи број урађених практичних 
примјера књижења пословних промјена у пословним књигама уз образложење на 
приступачан начин, тако да студентима омогући припрему испита из наведеног предмета.  

Б) Монографија: 
 
Др Срђан Лалић, Рачуноводство факторинга, Брчко, 2016. година, ISBN: 978-99938-95-



 

8 
 

22-0, COBISS.RS-ID 5958168. 

У новије вријеме све је већи значај нових финансијских производа као облика финансирања 
компанија. То су: лизинг, факторинг, форфетинг и франшизинг. Предмет истраживања у овој 
монографији су само факторинг и форфетинг као инструменти финансирања савремених 
компанија, посебно у земљама развијене тржишне привреде, а у новије вријеме све више и у 
земљама у транзицији, са очекиваним трендом раста у будућности. У контексту тога у 
фокусу су специфичности рачуноводства факторинга и форфетинга као вида краткорочног 
финансирања савремених компанија.  

Као посебно значајно питање обрађена је и специфичност финансијског извјештавања 
факторинг компанија. На примјеру конкретне факторинг компаније илустровани су 
специфичности структуре биланса стања, биланса успјеха и извјештаја о новчаним токовима. 
Развијен је посебан систем рацио анализе прилагођен самој природи пословања факторинг 
компанијама. У склопу третиране проблематике, у извјесној мјери обрађен је и правни аспект 
факторинга, као и његов порески третман.  

Монографија је конципирана на начин да у погледу садржине и начина обраде третираних 
проблема буде намјењена свима онима који на било који начин, теоријски или практично, се 
интересују за шире упознавање, а посебно са рачуноводственим концептом факторинга.  

Колико је познато, у страној рачуноводственој литератури врло је мало цјеловитих радова 
посвећених факторингу. У нашој рачуноводственој литератури, проблематика факторинга 
само је дјелимично обрађивана кроз кратке научно стручне расправе у релевантним 
часописима. Ту празнину треба донекле да попуни ова књига, која је за сада, добра основа у 
погледу комплексне посвећености бројним релевантним проблемима из рачуноводства 
факторинга. Ова монографија пружа солидну теоријску, методолошку и емпиријску грађу за 
даља истраживања, како теоријски, тако и практично, ове сложене проблематике 
рачуноводства факторинга, укључујући и форфетинг као и залагање потраживања.  

Монографија садржи 193 странице, које су подијељене на тринаест поглавља. Поглавља 
обухватају: појам и значај факторинга, осигурање зајмова, продаја потраживања, осигурање 
зајмова насупрот продаји, продаја на кредитне картице као специфичан облик факторинга, 
есконт, алтернативно финансирање међународне трговине, форфетирање, анализа 
потецијалних факторинг потраживања, финансијски извјештај факторинг компанија, порески 
третман факторинга, рачуноводство проблематичних дугова и анализа клијентовог ризика.  

В) Радови у часописима: 
 

1. Lalic, S., Stevic, S., & Tesic, D. (2018). Usage of Customer Profitability Management Tools 
on the Textile Market of Bosnia and Herzegovina. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 
Volume 26, No 3, (129) 2018. ISNN: 1230-3666. Index Copernicus Journals Master List, 
Science Citation Index Expanded, Current Contents – Engineering Computing & Technology, 
Toga FIZ Technik, Rapra Technology LTD., Elsevier Geo Abstracts, Chemical Abstracts 
Service, Referativny Jurnal and by the Textile Institute – Manchester. Impact Factor: 0.626, 
Index Copernicus: 146.46, MNiSW evaluation (2013-2016): 30. 
 
Савремено тржиште поставља нове захтјеве пред компаније у смислу сегментације 
потрошача и успостављања односа са купцима. Компаније су под притиском глобализације и 
морају усвојити нове погледе у домену прилагођавања свих функција у компанији, те се пред 
њима намеће тренд интеграције, укључујући и интеграцију функција маркетинга и 
рачуноводства. Један од резултата ове интеграције је, поред осталих, и концепт анализе 
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профитабилности купаца.  
 
Предмет овог рада је анализа алата за мјерење профитабилности купаца у домаћим 
предузећима која послују на текстилном тржишту Босне и Херцеговине. Циљ овог рада је да 
истакне потребу употребе алата за анализу профитабилности купаца као једног од начина за 
боље прилагођавање предузећа промјенама које се дешавају на текстилном тржишту Босне и 
Херцеговине. Научне методе које се користе у овом раду су анализа, синтеза и 
генерализација у дијелу који се односи на преглед литературе. За обраду података који су 
прикупљени на основу истраживања коришћене су статистичке методе на простом случајном 
узорку домаћих предузећа која послују на текстилном тржишту Босне и Херцеговине.  
 
2. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Драгана Војтески-Кљенак, Researsh and 
Devolopment Costs in Retail Trade, December 2016., Volume 1., Issue 2., pp:170-182, 
Management and Economics Review, Indexation: Cabell's Directory of Publishing 
Opportunities, RePEc (EconPapers, IDEAS, Socionet), EBSCO, EconLit, ISSN: 2501-885X, 
ISSN-L 2501-885X. 
 
Трошкови истраживања и развоја су круцијални фактори перформанси свих предузећа, 
укључујући и трговинска предузећа. Величина и структура ових трошкова у великој мјери 
зависи од природе активности предузећа. Због те важности и специфичности, фокус овог 
истраживања је на трошковима истраживања и развоја у трговинским предузећима са 
посебним нагласком на малопродајна предузећа. Њихов удио у приходима од продаје 
трговинских предузећа има растући значај и одређен је са много фактора, као што су 
иновације, величина, локација, категорије производа и остало.  
 
Због варирајућег интензитета утицаја ових и осталих фактора, трошкови истраживања и 
развоја у комерцијалним предузећима се разлику између земаља, типа трговине (продаја на 
велико, продаја на мало, и једно и друго), формата малопродаје и категорије производа. 
Разумијевање ових фактора је важно за ефикасан менаџмент трошкова истраживања и 
развоја у трговини, а нарочито у малопродаји. Управо наведено је предмет истраживања овог 
рада.  
 
3. Др Срђан Лалић, Бранкица Драгичевић дипл. ецц., Максимизирање профита послије 
опорезивања ефектима трансферних цијена у мултинационалним компанијама, 
Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, децембар 2014., УДЦ 
336.226.14:334.726, ISSN:1840-3557, COBISS.BH-ID:16736262, DOI:10.7251/ZREFIS, pp 85-
96. 
 
Око 70% данашње свјетске трговине одвија се међу повезаним предузећима. Трансакције 
међу њима називају се преноси или трансфери, а цијене по којима се унутар групе повезаних 
предузећа обрачунава вриједност набавке и продаје пословних учинака, се називају 
трансферне цијене. Основни циљ овог рада је да утврди утицај које трансферне цијене имају 
на стварање међународних пореских проблема. Трансферне цијене међу повезаним лицима 
могу знатно одступати од цијена које се образују за исте или сличне трансакције између 
неповезаних лица на слободном тржишту. Трансферне цијене су веома важно пореско 
питање чија је карактеристика комплексност и све већи степен ангажованости пореских 
органа широм свијета око овог питања.  
 
На основу истраживања, закључак је да трансферне цијене значајно утичу на креирање 
међународних пореских проблема. Потребно је ријешити пореске проблеме који настају због 
постојања пореских рајева. Не може се у потпуности одговорити на питање да ли је могуће 
ставити под контролу сумљиве операције мултинационалних компанија у Оф Шор зонама. 
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Аутори закључују и да је тренутна финансијска и економска криза донијела и нешто добро, у 
првом реду због кооперације и глобализације која полако стеже обруч око пореских рајева и 
прикупљања пореза од мултинационалних компанија.  
 
4. Срђан Лалић, Драган Миловановић, Звјездана Гавриловић, АНАЛИ Економског 
факултета у Суботици, Финансијско реструктуирање предузећа у транзиционим 
привредама, стр. 329-344, Вол. 51, ИССН: 0350-2120, УДК 330. 2015. 
 
Реструктурирање као пословна филозофија у последњих тридесетак година привлачи велику 
пажњу у научноистраживачким круговима. Савремени трендови промјена, посебно вријеме 
последње економске кризе, генеришу велике промјене у пословању предузећа. Предузећа 
транзиционих земаља, као таква, изложена су процесима константних промјена и 
прилагођавања. Да би одговорила на изазове промјена, предузећа морају да мјењају 
филозофију, концепт, стратегију и структуру свога пословања, тј. морају да се 
реструктуирају.  
 
Научноистраживачки угао посматрања проблематике у раду односи се на концепт 
финансијског реструктуирања предузећа у транзиционим привредама. Примјери успјешне 
праксе финансијског реструктуирања дају могућност остваривања бољих финансијских 
перформанси и побољшања финансијског стања предузећа.  
 
 
5. Др Срђан Лалић, Сузана Стевановић дипл. ецц., АНАЛИ Економског факултета у 
Суботици, Рачуноводствено планирање у функцији унапређења ефикасности 
пословања банака и привредног развоја БиХ, стр. 415-425, Вол. 50, ИССН: 0350-2120, 
УДК 330. 2014. 
 
Банкарски сектор је главна „жила куцавица“ цјелокупног финансијског система Босне и 
Херцеговине. Њега регулишу двије агенције за банкарство, једна у Републици Српској, а 
друга у Федерацији Босне и Херцеговине. Због промјењених потреба клијената и самог 
окружења пословања банака, банке прелазе са традиционалног на савремени начин вођења 
банке да би одговориле захтјевима времена. Да би се прилагодили захтјевима тржишта, чији 
се обим по појави феномена глобализације све више шири, мора се реформисати банкарски 
систем и њихов начин пословања.  
 
Управо, да би се у што већој мјери минимизирао ризик пословања, у турбулентном 
окружењу пословања банака, предмет рада је фокусиран на томе да унапређење ефикасности 
пословања банке треба да се заснива на рачуноводственом планирању. Услов подизања 
привредног развоја јесте несметано одвијање процеса у финансијском систему, који треба да 
помаже домаћу привредну и предузетништво. Од посебног значаја за дизање конкурентности 
привреде Босне и Херцеговине јесу механизми за стимулисање штедње и кредибилитет 
финансијских институција.  
 
6. Др Срђан Лалић, Мр Рената Лучић, Дамир Булчевић дипл. ецц., Рачуноводствени 
аспекти управљања ризицима пословања у функцији креирања одрживог успјеха, 
Нови економист, часопис за економску теорију и праксу, година Х, број 20, јул-
децембар 2016., ISSN: 1840-2313. стр:170-181. 
 
Комплексно пословно окружење којег обиљежавају тржишни ризици, промјењиви и 
нестабилни политички и друштвени односи, промјењива правна регулатива те опасност од 
елементарних непогода, скрива небројене пословне ризике који могу озбиљно да угрозе 
конкурентску позицију и опстанак предузећа. С друге стране, стратегијски, оперативни, 
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финансијски, те ризици управљања, као компоненте унутрашњих ризика, у значајној мјери 
отежавају остварење пословних циљева предузећа, те отварају питање способности 
менаџмента да се успјешно избори са свим побројаним изазовима. Један од најважнијих 
инструмената заштите предузећа од пријетњи које долазе изнустра и извана је ефикасан 
систем управљања ризицима.  
 
Захваљујући њему предузећа постају способна да правовремено идентификују, измјере и 
проведу квалитетну анализу ризика. Проблематици управљања унутрашњим ризицима 
пословања у раду је приступљено са два аспекта. С једне стране, извршена је анализа модела 
фундаменталних фактора који се користе за процјену очекиваног приноса и ризика акција, те 
за управљање портфолиом, који представљају важну компоненту мјерења ризика пословања. 
С друге стране, сагледане су могућности примјене савремених приступа управљању 
трошковима у ланцу набавке, као кључном моменту у спријевању настајања поремећаја у 
његовом функционисању, који могу изазвати разорне и далекоснежне последице за 
предузеће. С тим у вези, анализиране су могућности примјене АБЦ/М и приступа циљних 
трошкова у функцији унапређења квалитета управљања ланцем набавки.  
 
7. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Анализа трошкова амортизације у трговини, 
зборник радова треће међународне конференције Економског факултета Брчко, 
"Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању 
економског развоја, " ISBN 978-99938-95-24-4.  
 
Као што је познато у последње вријеме у великим малопродајним ланцима врши се 
интезнивна замјена старе са новом ефикаснијом технологијом, посебно у области енергетике, 
у складу са примјеном концепта одрживог развоја и пословања. Те промјене се итекако 
одражавају на њихове трошкове амортизације и тиме на профит. С обзиром на то, у овом 
раду је прије свега емпиријски, на бази прикупљених оригиналних података динамика 
трошкова амортизације и њиховог утицаја на профит у троговини САД, Јапан, Европска 
унија, Русија са посебним освртом на Србију и Босну и Херцеговину.  
 
У циљу комплексне обраде третиране проблематике у раду су анализирани бројни случаји из 
праксе – амортизација малопродајних компанија из различитих земаља, прије свега развијене 
тржишне економије. Све то – приказани методолошки приступ и резултати истраживања – 
послужили су као основа за што ефикасније управљање трошковима амортизације у 
савременој трговини.  
 
8. Др Срђан М. Лалић, Мр Драган Миловановић, Мр Срђан Н. Лалић, Финансијско-
рачуноводствена анализа трошкова пословања у пословним зонама Републике Српске, 
Зборник радова  четврте научно стручне конференције са међународним учешћем 
„Јахорински пословни дани“ фебруар 2015., ISSN: 2303-6168, стр:199-168. 
 
У условима великих промјена и оштре конкурентске борбе, нове идеје и способност 
креирања и коришћења иновација, као и брзо прилагођавање изненађењима постају фактор 
који може генерисати нову вриједност. У таквим условима покретање предузетничких 
подухвата носи са собом многе нове изазове, питања и проблеме.  
 
Предмет истраживања овог рада јесте финансијско-рачуноводствена анализа трошкова 
пословања у пословним зонама Републике Српске, засноване на коефицијенту испуњености 
услова. Научни циљ рада је да се прикаже степен испуњености услова пословања у зонама, 
што се директно одражава на трошкове пословања у предузећима, с једне стране, с друге 
стране циљ рада је да се кроз економетријску анализу повеже и квантитативно вриједнује 
утицај степена развијености и квалитета услова пословних зона као најдоминантнијем 
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облику предузетничке инфраструктуре у Републици Српској. Коефицијент испуњености 
услова пословања у зонама директно се односи на трошкове пословања предузећа у 
пословним зонама. Проблематика истраживања је веома актуелна јер представља битан 
фактор и за привлачење страних инвеститора на наше просторе.  
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
Др Срђан (Милорада) Лалић дипломирао је на Економском факултету у Источном Сарајеву 
2005. године, на тему из области рачуноводства. Магистрирао је на Економском факултету у 
Источном Сарајеву, на тему: „Проблеми рачуноводства мултинационалних компанија“, 2008. 
године. На Факултету пословне економије у Бијељини, је докторирао на тему: „Финансијско 
извјештавање и мјерење перформанси мултинационалних компанија“, 2013. године.  

Прије избора у звање доцента, у периоду (2005-2014) године радио је на Факултету пословне 
економије Бијељина и Економском факултету у Источном Сарајеву. Изводио је наставу и 
вјежбе на предметима уже научне области Рачуноводства и ревизије. Надање, радио је у 
Економској школи у Бијељини у току 2007. године, и предавао предмет књиговодство. Исто 
тако, хонорарно у периоду (2003-2014) године био је ангажован као сарадник у 
рачуноводствено-ревизорској организацији „Ревидере“ д.о.о. Бијељина.  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
У звање доцента на ужој научној области Рачуноводство и ревизија изабран је 19.02.2014. 
године одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-17-ХХVI/14. Изводио 
је наставу као одговорни наставник из групе предмета уже научне области Рачуноводство и 
ревизија на Факултету пословне економије Бијељина, Економском факултету у Источном 
Сарајеву и Економском факултету Брчко на првом и другом циклусу студија.  
 
Од децембра 2015. године, обавља дужност декана Економског факултета Брчко, 
организационе јединице Универзитета у Источном Сарајеву. 
 
Др Срђан Лалић, обавља и бројне друге послове на Економском факултету Брчко, као што 
су: 

• Главни и одговорни уредник Зборника радова Економског факултета Брчко, од 2016. 
године, 

• Члан научног и организационог одбора Међународне научне конференције у 
организацији Економског факултета Брчко, 

• Члан организационог одбора Бизнис форума Брчко дистрикта БиХ, 2017. и 2018., 
• Члан Привредног савјета Брчко дистрикта БиХ, 
• Учесник/предавач у пројекту „Едукација будућих предузетника-пружање адекатног 

знања неопходног за превођење идеја у конкретне пословне подухвате у 
организацији Економског факултета Брчко и Завода за запошљавање Брчко 
дистрикта БиХ, 

• Предавач на едукацији незапослених лица са активне евиденције Завода за 
запошљавање Брчко дистрикта БиХ, организованог од стране Завода за 
запошљавање Брчко дистрикта БиХ, 

• Члан организационог одбора Међународног сајма привреде у Брчком у организацији 
Владе Брчко дистрикта БиХ и Економског факултета Брчко.  

 
Учествовао је као члан пројектног тима у реализацији следећих међународних пројеката: 

1. Serevices in support of bussiness and innovation in Republic of Srpska – EUNORS 
(HORIZON 2020) 

2. Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region – 
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Re@EBC (ERASMUS+) 
3. Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Educatin – STINT (ERASMUS+) 

 
Др Срђан Лалић, је био гостујући предавач на Пермскии Государственни аграрно-
технологическии Университет имени академика Д.Н. Прјанишникова. На наведеном 
Универзитету је извео по четири сата наставе из области Финансијског рачуноводства и по 
четири сата наставе из области Пољопривредног рачуноводства у два наврата, и то у марту 
2017. године и у марту 2018. године.  
 
Кандидат је учествовао и у следећим активностима:  

• Члан је научног одбора часописа „Анали“, Економски факултет Суботица, од 2016. 
године.  

• Члан је научног одбора часописа „Агрофор“ Међународни часопис, Пољопривредни 
факултет Источно Сарајево, од 2017. године. 

• Члан организационог одбора Јахорина бизнис форум, 2016, 2017 и 2018. година 
• Члан организационог одбора научне конференције „Scientific and technological 

development, modeling,  management solutions computer-aide activities of agricultural 
producers in the region“ Perm State Agricultural Academy. 

• Члан Alliance of silk road Business schools, 2017. година. 
• Предсједник Удружења рачуновођа, форензичара и ревизора Брчко дистрикта БиХ. 
•  Мајстор каратеа (први дан),  
• Оснивач Студентског фудбалског клуба „Академац-УИС“ Бијељина. 
• Члан Првостепене комисије за лиценцирање НС/ФС БиХ, 2016. и даље.  

 
Према резултатима студентске анкете Др Срђан Лалић је као одговорни наставник на 
предметима на којима изводи наставу имао сљедеће оцјене, приказане у табели:  
 
А) Економски факултет Брчко 
 

Академска 
година 

Оцјена наставника у цјелини 
Рачуноводство за 

предузетнике 
Теорија и анализа 

биланса 
Методологија научно 
истраживачког рада 

2015/2016. 5,00 - 4,93 
2016/2017. - 4,70 5,00 
Просјечна 

оцјена 5,00 4,70 4,96 

 
Б) Факултет пословне економије Бијељина 
 

Назив 
предмета 

Просјечна оцјена наставника на предмету Рачуноводство  
2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 

Просјечна 
оцјена 4,38 4,55 4,64 4,94 4,82 

 
В) Економски факултет у Источном Сарајеву 
 

Назив 
предмета 

Просјечна оцјена наставника на предмету  
Рачуноводство са финансијском анализом  

2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 
Просјечна 

оцјена 4,79 4,63 4,72 4,68 
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Др Срђан Лалић је био ментор кандидату Славици Тодоровић, мастер рад под називом 
„Трансферне цијене у фунцији међуобрачуна сегмената пословног ентитета“ по одлуци број 
621-02/16 од дана 14.07.2016. године на Факулету пословне економије Бијељина. Надаље, 
био је члан комисије за одбрану магистарског рада кандидата Радета Пејовића на тему 
„Анализа пореске конкурентности код пореза на добит у БиХ“, број 679/46 од 12.05.2016. 
године, на Економском факултету у Источном Сарајеву. Исто тако, био је члан комисије за 
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Снежане Милошевић Авдаловић, на тему 
„Ценовна ефикасност тржишта капитала у одабраним земљама у региону, Економски 
факултет у Суботици. Кандидат је био ментор на неколико дипломских радова и завршних 
радова на основним студијама.  
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је 
кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете6, менторство7) 
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
Учествовао је као члан пројектног тима у реализацији следећих међународних пројеката: 
 

1. Serevices in support of bussiness and innovation in Republic of Srpska – EUNORS 
(HORIZON 2020) 

2. Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region – 
Re@EBC (ERASMUS+) 

3. Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Educatin – STINT (ERASMUS+) 
 
Остале стручне компетенције: 
 

• Судски вјештак економско-финансијске струке. (од 19.09.2011. године) 
• Цертификат: Овлаштени интерни ревизор, Удружење интерних ревизора Бања Лука 

(од 15.06.2018. године). 
• Цертификат: Сертификовани рачуновођа, САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (од 15.11.2013.године). 
• Цертификат: Сертификовани форензички рачуновођа, САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И 

РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, број:027-038 (од 26.07.2013. године). 
• Цертификат: „Interne auditore“ по захтјевима ISO 9001:2008. Slovenion institute of 

Quality and Metrology. 
• Цертификати о завршеној обуци за писање пројеката: 

o Иновативно, пословно и маркетинг планирање (EuropeAid/128-
860/L/ACT/IPA) 

o Project Monitoring and Evaluation, (EURELSMED), 
o Business Planning and Strategy, (EURELSMED), 
o Foreign Direct Investment, (EURELSMED), 
o Strategic Planning Process in Practice, (EURELSMED). 

• Увјерење о положеном стручном управном испиту за високу школску спрему, број: 
УП13.7-34-8-2555/13, 28.03.2014. године, Сарајево. 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
7 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
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6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА8 
Интервју са кандидатом одржан је 30.10. 2018. године у 11 часова. Интервју је присуствовало 
четири члана комисије и оправдано одсутан је био Проф. др Радомир Божић. Након 
упознавања са конкурсним материјалом кандидата, чланови Комисије су поставили питања 
кандидату: 

1. Укратко представите себе, те реците нешто више о периоду 
проведеном у звању доцента и какве су Вам даље амбиције? 

2. Објасните и кажите нешто више о начину сарадње, односу и 
комуникацији са студентима на испитима и у настави? 

3. Дати своје мишљење везано за регулативу аката Комисије за полагање 
испита за лиценцираног рачуновођу, те изнесите своје предлоге и 
усаглашавања везано за силабусе на Факултету? 

 
Након датих одговора и кратког разговора са кандидатом, чланови Комисије су 
нагласили да су стекли позитиван утисак да кандидат, испуњава све услове за избор у 
звање ванредног професора на ужу научну област Рачуноводство и ревизија. 
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 
КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ 
КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ9 
 
Пошто је кандидат дуги низ година у настави на Универзитету у Источном Сарајеву, 
Економски факултет у Брчком, Факултет пословне економије Бијељина, Економски факултет 
у Источном Сарајеву  није предвиђено да кандидат одржи предавање пред члановима 
комисије. 
 
III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у 
звање или их не испуњава.  
Први кандидат- Др Срђан Лалић 
Минимални услови за избор у 
звање10 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Члан 77. (1) „д“ Закона о високом 
образовању и члан 38, став 1, 
алинеја 3. Правилника о поступку 
и условима избора академског 
особља 

 
 

 

Проведен један мандат у звању 
доцента 

испуњава Одлука Сената у Источном 
Сарајеву, број:01-С-17-ХХVI/14, од 
19.02.2014. године. Изабран у звање 

                                                 
8 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника 
о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 
факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  
датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
9 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
10 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

16 
 

доцента за ужу научну област 
Рачуноводство и ревизија.  
 

Објављена научна књига, након 
стицања звања доцента 
 

испуњава 1. Др Срђан Лалић, Др Рајко 
Радовић, Др Наташа Босиочић, 
РАЧУНОВОДСТВО – примарни извор 
информација, Факултет пословне 
економије Бијељина, ISBN:978-99955-
45-22-2, COBISS.RS-ID 6382872, 
Бијељина 2017. 

2. Др Срђан Лалић, Рачуноводство 
факторинга, Брчко, 2016. година, 
ISBN: 978-99938-95-22-0, COBISS.RS-
ID 5958168. 

Пет научних радова из области за 
коју се бира објављених у 
научним часописима и 
зборницима са рецензијом, након 
стицања звања доцента 

испуњава 
1. Lalic, S., Stevic, S., & Tesic, D. 
(2018). Usage of Customer Profitability 
Management Tools on the Textile Market 
of Bosnia and Herzegovina. FIBRES & 
TEXTILES in Eastern Europe, Volume 26, 
No 3, (129) 2018. ISNN: 1230-3666. Index 
Copernicus Journals Master List, Science 
Citation Index Expanded, Current Contents 
– Engineering Computing & Technology, 
Toga FIZ Technik, Rapra Technology 
LTD., Elsevier Geo Abstracts, Chemical 
Abstracts Service, Referativny Jurnal and 
by the Textile Institute – Manchester. 
Impact Factor: 0.626, Index Copernicus: 
146.46, MNiSW evaluation (2013-2016): 
30. 

2. Др Срђан Лалић, Бранкица Драгичевић 
дипл. ецц., Максимизирање профита 
послије опорезивања ефектима 
трансферних цијена у 
мултинационалним компанијама, 
Зборник радова Економског факултета 
у Источном Сарајеву, децембар 2014., 
УДЦ 336.226.14:334.726, ISSN:1840-
3557,COBISS.BH-ID:16736262, DOI: 
10.7251 / ZREFIS, pp 85-96. 

3. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, 
Драгана Војтески-Кљенак, Researsh 
and Devolopment Costs in Retail Trade, 
December 2016., Volume 1., Issue 2., 
pp:170-182, Management and Economics 
Review, Indexation: Cabell's Directory of 
Publishing Opportunities, RePEc 
(EconPapers, IDEAS, Socionet), EBSCO, 
EconLit, ISSN: 2501-885X, ISSN-L 
2501-885X. 

4. Срђан Лалић, Драган Миловановић, 
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Звјездана Гавриловић, АНАЛИ 
Економског факултета у Суботици, 
Финансијско реструктуирање 
предузећа у транзиционим 
привредама, стр. 329-344, Вол. 51, 
ИССН: 0350-2120, УДК 330. 2015. 

5. Срђан Лалић, Сузана Стевановић дипл. 
ецц., АНАЛИ Економског факултета у 
Суботици,Рачуноводствено планирање 
у функцији унапређења ефикасности 
пословања банака и привредног 
развоја БиХ, стр. 415-425, Вол. 50, 
ИССН: 0350-2120, УДК 330. 2014. 

Члан комисије за одбрану 
магистарског или докторског 
рада, или има менторство 
кандидата за степен другог 
циклуса 

испуњава • Др Срђан Лалић је био ментор 
кандидату Славици Тодоровић, мастер 
рад под називом „Трансферне цијене у 
фунцији међуобрачуна сегмената 
пословног ентитета“ по одлуци број 
621-02/16 од дана 14.07.2016. године 
на Факулету пословне економије 
Бијељина.  

• Надаље, био је члан комисије за 
одбрану магистарског рада кандидата 
Радета Пејовића на тему „Анализа 
пореске конкурентности код пореза на 
добит у БиХ“, број 679/46 од 
12.05.2016. године, на Економском 
факултету у Источном Сарајеву.  

• Исто тако, био је члан комисије за 
јавну одбрану докторске дисертације 
кандидата Снежане Милошевић 
Авдаловић, на тему „Ценовна 
ефикасност тржишта капитала у 
одабраним земљама у региону, 
Економски факултет у Суботици. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 
Остали публиковани радови, пројекти, менторства и др.  
Остали публиковани радови: 

1. Радојко Лукић, Срђан Лалић, Азра Сућеска, Аида Ханић, Милица Бугарчић, Carbon 
dioxide emissions in retail food, Eкономика пољопривреде, ИССН: 0352-3462, Vol. 
LXV, No 2, (859 – 874), 2018. Beoград. Emerging Sources Citation Index (ESCI). 

2. Др Срђан Лалић, Integrated System of Accounting-Information Management in 
Agriculture, I International Scientific and Practical Conference, „Scientific and 
Techonological Development, Modeling, Management and Solutions for Computer-Aided 
Activities of Agricultural Producers in the Region“, 22. march 2017. Пленарна секција.  

3. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Energy efficiency food retailers, VII International 
Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016., ISBN 978-99976-632-7-6,   
COBISS.RS-ID 6216984, 2016. година. pp. 2710-2717. 

4. Др Радојко Лукић, Др Срђан Лалић, Ивица Матовић мастер, Professional paper 
10.7251/AGSY15051848L, THE ROLE OF SUSTAINABLE REPORTING TO 
PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE RETAIL FOOD, VI International Scientific 
Agriculture Symposium, Agrosym 2015., ISBN 978-99976-632-2-1,   COBISS.RS-ID 
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5461016, 15-18 октобар, 2015. година. pp. 1848-1854. 
Учествовао је као члан истраживачког тима у Научно-стручном истраживању Економског 
факултета Брчко на тему „Положај запослених у малим и средњим предузећима у Брчко 
дистрикту БиХ. 
 
Кандидат је био члан комисије за одбрану завршног рада другог циклуса образовања 
кандидата Ене Каљанац, на тему: „Корпоративно управљање: транспарентност и 
објављивање информација са освртом на интернет извјештавање“, Економски факултет 
Сарајево, 05.09.2018. године.  
Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 
научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са образложењем 
приједлога комисије. Уколико један или више кандидата задовољавају услове за избор 
у звање према конкурсу, комисија мора дати образложење о разлозима доношења своје 
одлуке, конкретно и јасно. 
На конкурс за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и 
ревизија приспјела је једна уредна, потпуна и благовремена пријава - др Срђана Лалића, у 
научном звању доцент. Након прегледа достављене документације, анализе књига 
(монографија и уџбеник), објављених радова, те процијењеног квалитета наставног рада 
кандидата и других елемената од значаја за избор у звање ванредног професора и обављеног 
интервјуа, Комисија је стекла увјерење да кандидат испуњава све услове за избор у звање 
редовног професора, дефинисане чланом 77.став 4, тачка д. Закона о високом образовању 
(''Сл. гласник Републике Српске'' бр. 73/10,104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/2017 и 
31/2018 ), у којем је наведено да за ванредног професора може бити биран кандидат који: 

1. има проведен најмање један изборни период у звању доцента, 
2. има најмање пет (5) научних радова из области за коју се бира, објављених унаучним 

часописима и зборницима са рецензијом након стицања звања доцента, 
3. има објављену књигу (научну књигу, монографију или универзитетски уџбеник) 

након стицања звања доцента, 
4. је био члан комисије за одбрану магистарског или докторског рада или има 

менторство кандидата за степен другог циклуса. 
Срђан Лалић је у свом научноистраживачком  раду показао резултате у цјелокупном 
периоду проведеном у звању доцента и од доласка на Универзитет у Источном Сарајеву 
(Факултет пословне економије Бијељина и Економски факултет Брчко). Кандидат је објавио 
један уџбеник и једну монографију, један рад у часопису индексираном у Science Citation 
Index Expanded, те већи број радова у међународним и националним научно-стручним 
часописима и зборницима радова са међународних конференција. Анализа претходно 
приказаних радова показује да се кандидат у свом раду бави актуелним питањима и 
проблемима из уже научне области рачуноводство и ревизија, док је структура објављених 
радова у складу са прописаним критеријумима за стицање звања ванредног професора.  

У наставно-педагошком раду, кандидат Срђан Лалић је остварио резултате исказане бројем 
одржаних часова наставе у току академске године првог и другог циклуса студија. Када је 
ријеч о начину сарадње, односу и комуникацији са студентима на испитима, настави, 
промовисању и реализацији ваннаставних студентских активности посебно треба истаћи 
просјечне оцјене у назначеном академском периоду које су исказане у студентским анкетама 
за квалитет извођења наставе са факултета гдје кандидат изводи наставу. Срђан Лалић је био 
ментор  за један мастер рад, члан комисије за један магистарски рад, на другом циклусу 
студија, члан комисије за једну докторску дисертацију на трећем циклису студија,  и више 
дипломских радова на првом циклусу студија.  
Срђан Лалић обавља дужност декана Економског факултета Брчко, као и функцију главног и 
одговорног уредника Зборника радова Економског факултета Брчко. Свој стручни и научни 
рад доказао је учешћем у пројектима, стеченим сертификатима из области рачуноводства, 
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односом и сарадњом са студентима, чланством у научним и организационим одборима 
реномираних међународних конференција, те оснивањем и руковођењем Удружења 
рачуновођа, форензирача и ревизора Брчко дистрикта БиХ и другим пословима у оквиру 
своје струке.  
 
Имајући у виду да су испуњени Законом дефинисани услови за избор у звање ванредног 
професора, предлажемо Научно-наставном вијећу Економског факултета у Брчком и Сенату 
Универзитета у Источном Сарајеву да се др Срђан Лалић изабере у звање ванредног 
професора за ужу научну област Рачуноводство и ревизија.  

                                  Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 
     
  ___________________________           _________ 
1. Др Рајко Радовић, редовни професор, предсједник 
           Факултет Пословне економије Бијељина 
              Универзитет у Источном Сарајеву 

  
  _________________           ___________________    
2. Др Теодор Петровић, редовни професор, члан 
                  Економски факултет Брчко 
            Универзитет у Источном Сарајеву 
 

       _________________________________________ 
3. Др Бранко Крсмановић, редовни професор, члан 
          Факултет Пословне економије Бијељина 
              Универзитет у Источном Сарајеву 

 
____________________________________________ 

4. Др Радомир Божић, редовни професор, члан 
                   Економски факултет Пале,  
              Универзитет у Источном Сарајеву 

 
____________________________________________ 

3. Др Радојко Лукић, редовни професор, члан 
                  Економски факултет Београд 
                       Универзитет у Београду 

 
 
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан је 
своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио овог 
извјештаја комисије.  

 
Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

 
                                                          1. ________________________________ 
 
Брчко, 08.11.2018. године 
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	У наставно-педагошком раду, кандидат Срђан Лалић је остварио резултате исказане бројем одржаних часова наставе у току академске године првог и другог циклуса студија. Када је ријеч о начину сарадње, односу и комуникацији са студентима на испитима, настави, промовисању и реализацији ваннаставних студентских активности посебно треба истаћи просјечне оцјене у назначеном академском периоду које су исказане у студентским анкетама за квалитет извођења наставе са факултета гдје кандидат изводи наставу. Срђан Лалић је био ментор  за један мастер рад, члан комисије за један магистарски рад, на другом циклусу студија, члан комисије за једну докторску дисертацију на трећем циклису студија,  и више дипломских радова на првом циклусу студија. 
	Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е:

