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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ „ФУТУРА“  

УНИВЕРЗИТЕТА „СИНГИДУНУМ“ 
 

 
Одлуком Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију „Футура“ 
Универзитета „Сингидунум“, на 3. седници одржаној  24.12.2013. године, именовани смо 
за чланове Комисије за оцену испуњености услова за избор једног наставника у звање 
ДОЦЕНТ за ужу научну област  друштвено-хуманистичке науке. 
 
На расписани конкурс, који је објављен на интернет страници Факултета за примењену 
екологију „Футура“, децембра 2013. године, пријавио се један кандидат -  др Зоран 
Калинић. 
 
 
На основу материјала који нам је достављен, а састоји се од стручне биографије кандидата, 
списка радова, као и на основу увида у рад кандидата, подносимо следећи 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
Основни биографски подаци 
 
Име, средње име и презиме : Зоран ( Петар ) Калинић 
Датум и место рођења : 03.03.1954. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен, радно место и година : 

• ВЗ КОСМОС, Бања Лука, Начелник комерцијалног сектора, 1975 – 1980; 
• ССО БиХ – Републичка конференција, Сарајево, Секретар, 1980 – 1982; 
• ВЗ КОСМОС, Бања Лука, Начелник комерцијалног сектора, 1982 – 1984; 
• СКЈ  - Општинска конференција Бања Лука, Бања Лука, Секретар, 1984 – 1988; 
• ВЗ КОСМОС, Бања Лука, Организација и координација, 1988 – 1993; 
• КРАЈИНА – КОПАОНИК ДД, Бања Лука, Генерални директор, 1993 – 2008; 
• ТРИГЛАВ КРАЈИНА – КОПАОНИК АД, Бања Лука, Члан Управе, 2008 – 2010: 
• НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА,Власник и Оснивач, Наставник, 2010-  

 
Стручна звања :  дипломирани правник 
Академска звања: д о ц е н т, ванредни професор 
Научна област : менаџмент, друштвено-хуманистичке науке 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

• Удружење осигуравача Републике Српске 
• Удружење менаџера и предузетника Републике Српске 
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Биографија, дипломе и звања 
 
Основне студије :                                                                                                                                
ДИПЛОМИРАНИ  ПРАВНИК  
Назив институције:   
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА 
Место и година завршетка:  
БАЊА ЛУКА, 1990. године. 
Постдипломске студије – студије другог  циклуса: 
МАГИСТАР  НАУКА МЕНАЏМЕНТА У СПОРТУ 
Назив институције:                                                                                                                             
ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА МИР И РАЗВОЈ  БЕОГРАД 
Место и година завршетка:  
БЕОГРАД, 2002. године. 
Назив магистарског рада:                                                                                                                    
МЕНАЏЕРСКЕ ОСОБИНЕ КАО ФАКТОР УПРАВЉАЊА ПРОМЈЕНАМА У СПОРТУ 
Ужа научна област : МЕНАЏМЕНТ 
Докторат 
Назив институције:                                                                                                                               
САМОСТАЛНИ И НЕДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕНАЏМЕНТ НОВИ САД 
Место и година завршетка:                                                                                                                             
НОВИ САД, 2006.  године. 
Назив докторске дисертације:                                                                                                                
КЛУБСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГ СПОРТСКОГ СПОНЗОРСТВА 
Ужа научна област: МЕНАЏМЕНТ 
Претходни избори у наставна и научна звања ( институција, звање и период ) :  
1. ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НОВИ САД, НОВИ САД –  
ДОЦЕНТ, 2006; 
2. НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ, БАЊА ЛУКА – 
ДОЦЕНТ, 2006. 
3. ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ, БАЊА ЛУКА –  
ДОЦЕНТ, 2006. 
4. НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА-ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР, 2011. 
 
 
НАУЧНИ И СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА 
 
Оригинални научни радови 
 
1.   Калинић, З.: Клупски менаџмент као фактор ефективног спортског спонзорства,  9th 
International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT – DQM – 
2006, Београд, 2006. 
 
2.   Калинић, З., Лакић, М.: Допринос и развој институционалних инвеститора на 
финансијском тржишту БиХ/РС – могућности инвестирања, 2. Међународна пословна 
конференција, Зборник радова, Цеље, 2010. 
 
3.   Калинић, З.: Нова филозофија осигурања на просторима еx-Југославије – изазови и 
могућности, СВАРОГ број 2., НУБЛ, Бања Лука, 2011. 
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4.   Калинић, З., Жупљанин, С.: Утицај свјетске економске кризе на припреме индустрије 
осигурања БиХ за улазак глобалних компанија на локална тржишта, Прво међународно 
савјетовање - Европска унија – услови и условљавања, Зборник радова, НУБЛ, Бања Лука, 
2011. 
 
5.   Калинић, З., Биочанин, Р., Радовић, С.: Management of new technologies with economic 
and ecological aspetcs of production, Research and development in mechanical industry, 
Зборник радова, RaDMI, Врњачка Бања, 2011. 
 
Књиге, монографије, уџбеници 
 

1. Калинић, З.: Функције менаџмента у анимирању спонзора, ФПДН, Бања Лука, 2006. 
 

2. Калинић, З., Костов, С.: Како да побиједимо на изборима, НУБЛ, Бања Лука, 2008. 
 

3. Маровић, Б., Калинић, З.: Основни принципи осигурања, НУБЛ, Бања Лука, 2009. 
 
4. Калинић, З., Авдаловић, В., Маровић, Б., Војиновић, Ж.: Управљање ризицима у 

осигурању, НУБЛ, Бања Лука, 2009. 
 

Образовна делатност кандидата ( наставно-педагошки рад ) 
 

1. Факултет за политичке и друштвене науке, Бања Лука,  
доцент, 2006 – 2007; 
 

2. Независни универзитет за политичке и друштвене науке, Бања Лука,  
доцент, 2006 – 2007; 
 

3. Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука,  
доцент, 2008 -2011 ; 

 
4. Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука,  

ванредни професор, 2011 -2014. 
 
 
АНАЛИЗА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА, НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС 
 
Стручна делатност кандидата 
 
Др Зоран Калинић своју радну каријеру започиње у ВЗ „ КОСМОС“ Бања Лука 1975. 
године. Од 1980. године обавља дужност секретара Предсједништва Општинске 
конференције младих Бањалуке, а од 1982. године обавља дужност секретара 
Предсједништва Републичке конференције младих Босне и Херцеговине. Искуства у раду 
организације младих  користи на новој дужности Извршног секретара у Општинском 
комитету СК Бања Лука, на коју ступа 1984. године, а након две године, тачније 1986. 
године, постаје секретар Предсједништва Општинског комитета СК Бања Лука. Радећи 
одговорне послове у омладинским и политичким организацијама стиче огромно искуство у 
раду с људима, што му олакшава и обављање одговорне дужности у ВЗ „КОСМОС“, где од 
1988 – 1993 године обавља дужност Начелника комерцијалног сектора.  Од 1993. до 2008. 
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године обавлља дужност генералног директора осигуравајућег друштва Крајина – 
Копаоник, д.д. Бања Лука, где у веома неповољним околностима даје изузетан допринос 
развоју осигурања у Републици Српској и Босни и Херцеговини. У овом периоду кандидат 
се осигурањем и управљањем у осигурању бави са практичног и теоријског аспекта, 
имплементирајући најквалитетнија научна сазнања у конкретној пракси. У складу са 
развојним плановима, у 2008. години долази до власничке трансформације, тако да настаје 
ново привредно друштво у осигурању Републике Српске – Триглав Крајина – Копаоник, 
а.д. Бања Лука. Значајан допринос успешној трансформацији даје управо кандидат, који и 
наставља са радом у области осигурања све до 2010. године, када свој ангажман наставља 
на Независном универзитету Бања Лука, као власник и оснивач, наставник и члан 
Управног одбора и Сената Универзитета.      
 
Анализа рада кандидата, педагошко-наставна и стручна активност  
 
Из опште и радне биографије кандидата, те потпуног увида и анализе приложене 
документације, видљиво је да се  др Зоран Калинић у континуитету образовао у области 
друштвених  наука. Завршио је правни факултет, а магистрирао и докторирао из области 
наука менаџмента, научно поље: Економија и пословање.  
 
Стекао је значајна стручна искуства радећи на различитим пословима у области привреде и 
друштвених делатности. У фокусу његових активности били су послови организације, 
координације и руковођења, односно послове управљања одређеним друштвеним и 
привредним токовима. Посебан допринос даје развоју осигурања у Републици Српској и 
Босни и Херцеговини. То је у одређеном моменту и резултирало одлуком да се стручно и 
научно усавршавање настави у области менаџмента. У реалној пракси  примењивао је 
стечена теоријска знања у области управљања, а за практичне проблеме проналазио 
најбоља решења на научно заснован начин. 
 
У радној каријери обављао је послове који су претпостављали решавање сложених 
управљачких и организационих  проблема у ВЗ „КОСМОС“, привредним компанијама, 
омладинским и политичким организацијама, посебно у осигуравајућим организацијама, 
медијима и на универзитету, укључујући макроекономске и микроекономске аспекте. 
Управљање укупним ресурсима организација, а посебно људским ресурсом, као 
својеврсним „мета ресурсом“, било је посебно третирано, уз стална настојања да се стечена 
теоријска знања примењују у пракси, а да се богата пракса потврђује научним методама и 
моделима. 
 
Активно је учествовао у раду више научних и стручних међународних конференција и 
семинара, што му је омогућило да детаљније спозна деловање економских законитости у 
управљчким пословима, те успешније бављење научно – истраживачким радом на 
подручју актуелних  проблема савременог друштва. 
 
Аутор је већег броја научних и стручних радова из области менаџмента, те четири 
монографије – уџбеника у својству аутора или коаутора.  Кандидат показује велику 
заинтересованост за област високог образовања, где и данас ради као наставник у 
академском звању ванредни професор, а власник је и оснивач Независног универзитета 
Бања Лука, где се свакодневно доказује и као наставник, али и у пружању пуне подршке 
управљачким функцијама на Универзитету, кроз чланство у Управном одбору и Сенату 
Универзитета. 
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Имајући у виду постигнуте резултате у целоживотном образовању, као и стечена искуства 
у реалној пракси, бавећи се пословима организације, координације и управљања, те 
стечене способности и вештине, сматрамо да кандидат има реалне претпоставке и 
могућности за квалитетно напредовање у наставно – научном процесу високог образовања. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗБОР 
 
Др Зоран Калинић има респектабилан број објављених научних и стручних радова, 
монографија, уџбеника, сопштења на домаћим и међународним научним скуповима и 
конференцијама. Изврстан је познавалац и активан научник у области коју предаје. Високи 
стандарди које подржава у настави  омогућују да активира студенте у настави и учењу, 
активно и регуларно обнавља програм предмета и наставни материјал, припрема и предаје 
више различитих предмета, прихвата нове наставне обавезе. 
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 
На основу изложених података о наставном и научно-истраживачком раду, Комисија 
сматра да је кандидат др Зоран  Калинић остварио значајне резултате. Комисија је 
утврдила да кандидат испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета „Сингидунум“ и Статутом Факултета за примењену екологију 
„Футура“, те је стога донела једногласну одлуку да упути 
 

П Р Е Д Л О Г  
 

Наставно-научном већу Факултета за примењену екологију „Футура“ да прихвати овај 
ИЗВЕШТАЈ (реферат) и утврди предлог Изборном већу Универзитета „Сингидунум“ о 
избору др Зорана Калинића у звање доцент за ужу научну област друштвено-
хуманистичке науке. 
 
 
У Београду, 14. 02. 2014. године 
 
                                                    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 
  др Јордан Алексић, ванредни професор  
                                                                              Факултет за примењену екологију „Футура“,        
                                                                              Универзитет „Сингидунум“ Београд 

 
                                                                              др Златко Драгосављевић, доцент 

Факултет за примењену екологију „Футура“, 
Универзитет „Сингидунум“ Београд 
                                                                                        
др Драган Вуковић, доцент 

  Факултет за примењену екологију „Футура“, 
            Универзитет „Сингидунум“ Београд 
 


