УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
Конкурс објављен: Дневни лист „Глас Српске“, дана 30.11.2016. године
Ужа научна/умјетничка област: Информационе науке (друштвени аспекти)
Назив факултета: Економски факултет Брчко
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Миодраг (Милорад) Перановић
Датум и мјесто рођења: 29.04.1982. године, Брчко, Република Босна и Херцеговина
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски
факултет Брчко, Влада Брчко дистрикта БиХ
Звања/ радна мјеста: асистент од 2006. до 2011. године, виши асистент од 2011. године
Научна/умјетничка област: Информационе науке (друштвени аспекти)
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
2. Биографија, дипломе и звања
Оснoвне студије:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко,
смјер Пословна информатика
Мјесто и година завршетка: Брчко, 2005. година
Просјечна оцјена: 8,26
Постдипломске студије:
Назив институције: Универзитет у Београду, Економски факултет
Мјесто и година завршетка: Београд, 2010. година
Назив магистарског рада: Електронско учење у пословним системима
Ужа научна/умјетничка област: Квантитативна анализа - Информатика
Просјечна оцјена: 8,80
Студије трећег циклуса:
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Мјесто и година завршетка: Назив дисертације:Ужа научна/умјетничка област:Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
1. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, асистент, од 2006. до
2011. године;
2. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, виши асистент, од
2011. године.

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Важнији радови након избора у звање вишег асистента
1. Перановић, М., Ћирић, И., Превазилажење баријера у преносу знања између
универзитета и пословних система, XIV међународни научни симпозијум ИНФОТЕХ,
Јахорина 2015, Зборник радова, стр. 436-440.
У раду аутор идентификује празнине у преносу знања између универзитета и
менаџера, ангажованих у пословним системима, те развија оквир који превазилази
празнине у преносу знања. Преношење истраживачког знања је на веома ниском нивоу,
због битних препрека у његовом стварању на универзитетима, дифузији, као и усвајању и
коришћењу од стране менаџера. Јачање оријентације универзитета ка пословним
системима, може довести до побољшаног прихватања теоријског знања од стране менаџера
а тиме и до умањења или елиминисања празнина у процесу трансфера знања.
На основу налаза постојећих истраживања и концептуалних модела у литератури, у
комбинацији са искуством истраживача ангажованих на универзитетима, рад представља
могуће побољшање оквира/модела преноса знања ради његовог ефективнијег и
ефикаснијег усвајања и коришћења.
2. Перановић, М., Ћирић, И., Мирков, Н., Предности примјене електронског
учења у процесу имплементације ЕРП система, XLl Симпозијум о операционим
истраживањима – SYM-OP-IS 2014., Дивчибаре, 2014., Зборник радова, електронско
издање, стр. 149-154.
У корпоративном окружењу Enterprise Resource Planning (ERP) систем представља
јединствено рјешење које предузећима омогућава интеграцију информација и управљање
свим пословним процесима. Имплементација ERP-а изискује значајне трошкове за
пословне системе. Обука запослених као корисника система, у значајној мјери доприноси
успјешном увођењу и коришћења ERP рјешења. За овај посао се ангажују искусни
професионалци, а то изискује додатне трошкове.
Електронско учење побољшава стицање нових и размјену постојећих знања и
вјештина за интерне и екстерне кориснике ERP-а што доводи до смањења трошкова али и
до побољшаног прихватања ERP система. На основу истраживања у једној од корпорација
у Босни и Херцеговини дат је предлог смањења трошкова обуке употребом електронског
учења.
3. Перановић, М., Мирков, Н., Седлак, О., Заштита података информационог
система: Студија случаја комерцијалне банке у БиХ, Зборник радова број 7,
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2014., стр. 81-90.
Један од најважнијих проблема са којим се сусреће свака финансијска институција
је заштита података клијената, и других пословних информација. У раду се врши анализа
потенцијалних ризика у систему управљања заштитом информација у банкарским
институцијама. Као основ за анализу служи студија случаја једне комерцијалне банке, чија
је централа групације претрпјела DDoS напад у 2012.години.
У раду се затим врши дубља анализа имплементираних мјера заштите од будућих
напада, наводе недостаци и предлажу мјере унапређења. Циљ овог истраживања је да
унаприједи заштиту информационе структуре организације, и спријечи штету која може
настати приликом DDoS напада.

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије избора у звање вишег асистента
Кандидат Миодраг Перановић је завршио економски факултет, смјер Пословна
информатика, на Економском факултету у Брчком, Република Српска, Босна и
Херцеговина, 2005. године. Мастер рад је одбранио на Економском факултету у Београду,
2010. године.
2. Образовна дјелатност послије избора у звање вишег асистента
Кандидат је студент докторских студија на Економском факултету у Суботици,
Универзитета у Новом Саду, смјер Пословна информатика.
У периоду ангажовања на Економском факултету Брчко објавио је, самостално или
као коаутор, више научних и стручних радова.
5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
Кандидат Миодраг Перановић је, од 2006. године, изводио вјежбе као асистент на
Економском факултету Брчко из предмета: Информатика, Програмирање, Програмски
језици, Пословни информациони системи, Пројектовање информационих система,
Информациони системи у менаџменту и Електронско пословање. Године 2006. изабран је
у звање вишег аистента на Економском факултету Брчко, Универзитета у Источном
Сарајеву. Од тада изводи вјежбе из предмета: Пословна информатика, Информациони
системи у менаџменту, Пословни информациони системи и Електронско пословање, на
основним студијама, и изводио вјежбе на предмету Системи подршке одлучивању, на
мастер студијама.
Поред наведеног, кандидат је, у току 2012. године, био члан Владе Брчко дистрикта
БиХ, као шеф Одјељења за комуналне дјелатности а од 2012. до 2016. године био је
посланик у Скупштини Брчко дистрикта БиХ.
6. Резултат интервјуа са кандидатима
Интервју са кандидатом Миодрагом Перановићем одржан је 30.01.2017. године у
10,00 часова у просторијама Економског факултета Брчко. Прије почетка усменог
интервјуа, Комисија је констатовала да је извршен увид у комплетан конкурсни материјал
пријављеног кандидата. Кандидат је упознао чланове Комисије са својим научним и
образовним радом као и амбицијама у погледу свог будућег научно-педагошког развоја.
Том приликом Комисија се упознала са тиме да је кандидат у процесу полагаља испита на
Докторским студијама, предвиђених наставним планом и програмом, и да је у процесу
припреме пријаве теме докторске дисертације из уже научне области Информациони
системи. Након кратког разговора са кандидатом, Комисија је стекла увјерљив утисак да
кандидат, Миодраг Перановић, испуњава све услове за реизбор у звање вишег асистента за
ужу научну област Информационе науке (друштвени аспекти), ужа област образовања
Информациони системи.
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
За избор/реизвор у звање вишег асистента на ужу научну област Информационе
науке (друштвени аспекти), ужа област образовања Информациони системи, пријавио се
један кандидат – Миодраг Перановић. Разматрањем испуњености постављених услова за
обављање дјелатности у области високог образовања утврдили смо да кандидат Миодраг
Перановић испуњава услове за реизбор у звање Вишег асистента.
Напомињемо да је кандидат провео по један изборни период у звањима асистента и
вишег асистента. Кандидат је одбранио мастер рад и на докторским је студијама на смјеру

Пословна информатика, с тим да је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у
Новом Саду усвојен План рада студента са дефинисаним ужим истраживачким подручјем
Информациони системи и информациони инжињеринг. Кандидат је објавио више радова
из области Информационих система и Електронског учења на релевантним
конференцијама и зборницима радова. Такође, кандидат посједује вишегодишње искуство
у извођењу вјежби на већем броју предмета из области Информационих наука (друштвени
аспекти).
На основу претходно наведеног, Комисија за припрему и писање Извјештаја
предлаже Научно-наставном вијећу Економског факултета Брчко и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву да Миодрага Перановића реизабере у звање Вишег асистента за ужу
научну област Информационе науке (друштвени аспекти).

