Прилог бр. 1.
НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ
ЕКОНОМСКOГ ФАКУЛТЕТA У БРЧКОМ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско
звање вишег асистента, ужа научна област Теоријска економија и ужа
област образовања Теоријска економија (предмети: Макроекономија и
Међународна економија)
Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета у Брчком, Универзитета у
Источном Сарајеву, број ННВ: 03/2-284-4-B/17 од 20.06.2017. године, именовани смо
у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу,
објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 17. маја 2017. године, за избор у
академско звање вишег асистента, ужа научна област Теоријска економија и ужа
област образовања Теоријска економија (предмети: Макроекономија и Међународна
економија)
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне
области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање,
датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Проф. др Хамид Алибашић, предсједник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија
Ужа научна област: Теоријска економија
Датум избора у звање: 26.10.2006. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Економски факултет Брчко
2. Проф. др Горан Поповић, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија
Ужа научна област: Теоријска економија и Међународна економија
Датум избора у звање: 12.10.2015. године и 18.05.2016. године
Универзитет: Универзитет у Бањој Луци
Факултет: Економски факултет Бања Лука
3. Доц. др Марко Ђого , члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија
Ужа научна област: Међународа економија
Датум избора у звање: 27.09.2013. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Економски факултет Пале

На претходно наведени конкурс пријавило се пет (5) кандидата:
1. Сњежана (Милан) Зарић
2. Драгана (Пантелија) Трифуновић
3. Зорана (Лазар) Бајић
4. Маријана (Остоја) Николић
5. Лазар (Драгослав) Дреч

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан1
77., Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37.,2 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 Брчко и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси
слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
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 бр. 03/2-155-2/17, Економски факултет Брчко
Универзитета у Источном Сарајеву, 11.04.2017. година
Дневни лист, датум објаве конкурса
„Глас Српске“, 17. мај 2017. 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
Виши асистент за ужу научну област Теоријска економија и ужу област образовања
Теоријска економија (предмети: Макроекономије и Међународна економија)
Број пријављених кандидата
Пет (5)
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Сњежана (Милан) Зарић
Датум и мјесто рођења
08.09.1989. године, Ново Место
Установе у којима је кандидат био запослен
Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву
Звања/радна мјеста
Асистент ( 2013. година - )
Научна област
Научна област: Друштвене науке,
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У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.

Научно поље: Економија,
Ужа научна област: Теоријска економија.
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Члан Управног одбора и секретар Удружења дипломираних студената Економског
факултета Брчко
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, 2008-2012. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Економија, смјер Рачуноводство и финансије
Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив
9,76 - добитник Плакете Универзитета у Источном Сарајеву за изузетан успјех
током студирања (студент генерације), те студент са највишим просјеком од
оснивања Економског факултета Брчко; дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Брчко, 2012-2015. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Економија, смјер Финансијски и банкарски менаџмент
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
10,00; мастер економије
Наслов магистарског/мастер рада
Могућности развоја добровољног пензијског осигурања у оквиру реформе система
пензијског и инвалидског осигурања у Босни и Херцеговини
Ужа научна/умјетничка област
Финансије
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2012-2017. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис, смјер Међународна
економија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,88; магистар економије
Наслов магистарског/мастер рада
Усклађеност пословних циклуса Босне и Херцеговине са пословним циклусима
еврозоне у контексту приступања Европској унији
Ужа научна/умјетничка област
Теоријска економија и Међународна економија
Докторат/студије трећег циклуса
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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Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Економски факултет Универзитета у Београду, уписана 2016. године на студијски
програм Економија (уже распоређена на дисциплине Макроекономија и Међународна
економија)
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву; асистент за ужу
научну област Теоријска економија, од 2013. године
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Радови послије посљедњег избора/реизбора4
1. Зарић, С. (2014). Свјетска искуства у реформи пензијских система. Зборник радова
Економског факултета Брчко. број 8 (стручни рад)
Реформа пензијског система је најважније питање социјалне политике у свим
земљама свијета, а посебно у неразвијеним. На основу до сада извршених пензијских
реформи уочава се да су све земље као одговор на кризу јавних пензијских система
користиле капитализовано приватно пензијско осигурање, првенствено због његових
позитивних карактеристика, а то су елиминисање утицаја демографских промјена на
пензијски систем, обнављање везе између уплаћених доприноса и исплаћених
пензија, диверзификација ризика, подстицање инвестиција, итд. Међутим, рјешења за
дизајнирање пензијске реформе су се разликовала – од потпуне капитализације
система (Чиле и неке земље Латинске Америке), преко популаризације добровољних
колективних и/или индивидуалних (капитализованих) пензијских шема (земље
Европске уније и OECD-a) до дјелимичне приватизације пензијског система (земље у
транзицији). Због немогућности постизања високог степена уопштавања у чланку су
анализиране извршене реконструкције пензијских система у одабраним земљама из
сваке од претходно наведених група. Резултати истраживања су показали да ниједно
рјешење није идеално и примјењиво у свим ситуацијама, већ да успјех у реформи
умногоме зависи од социо-економских услова у земљи и њених фискалних
могућности да подржи реформу.
2. Kozarevic, S., Zaric, S. (2016) Problems of the Pension and Disability Insurance System
in Bosnia and Herzegovina and Possible Directions of its Reform. Proceedings of the 4th
International Scientific Conference “Economy of Integration” on the theme "Challenges of
Economy in Environment under Crisis" organized by Faculty of Economics University of

Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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Tuzla, December 3rd – 5th 2015. Tuzla (прегледни научни рад)
Изједначен број осигураника и корисника пензијских накнада, ниска стопа замјене
дохотка уз све веће новчане трансфере из ентитетских буџета јавним пензијским
фондовима, као кључни индикатори стабилности/нестабилности, недвосмислено
потврђују да је постојећи систем пензијско-инвалидског осигурања у Босни и
Херцеговини економски и социјално неодржив. Први корак у превазилажењу кризе
пензијског система јесте идентификовање проблема који су условили такво стање.
Управо из тог разлога, у раду су анализирани како досадашњи проблеми у
функционисању пензијског система, односно проблеми еконономске природе, тако и
они који ће, дугорочно гледано, представљати све озбиљнију пријетњу, односно
негативне демографске промјене. Рјешавање ових проблема, а тиме и стабилизација
постојећег пензијског система међугенерацијске солидарности, јавља се као
неопходни предуслов за радикалну реформу која подразумијева отварање система за
приватне облике пензијског осигурања. У раду су презентовани и резултати
примарног истраживања о ставовима радно активног становништва о различитим
алтернативама за реформу овог система у Босни и Херцеговини, будући да је
подршка шире јавности од изузетног значаја за спровођење пензијске реформе по
било којем моделу.
3. Алибашић, Х., Зарић, С. (2016) Мјесто нерегулисане економије у систему
националних рачуна. Financing. 7 (1) (прегледни научни рад)
У свим земљама постоје одређене економске активности које заобилазе државни
систем регулације (тзв. нерегулисана економија). Те активности, иако нису
формално-правно регистроване, остављају трагове у привредним токовима, па их је
неопходно статистички обухватити приликом састављања националних рачуна.
Генерално, подаци о нивоу укупног БДП без укључене нерегулисане економије би
обезбијеђивали погрешну слику о нивоу развијености привреде одређене земље. У
том контексту, у овом чланку акценат је стављен на статистички поглед на
нерегулисану економију. Образложени су појавни облици нерегулисане, односно
неосматране економије који су идентификовани у оквиру UN-овог система
националних рачуна. Како систем националних рачуна, због свог међународног
карактера, пружа само најопштије дефиниције, представљена су и два најчешће
примијењивана аналитичка оквира за идентификацију, мјерење и укључивање
неосматране економије у националне рачуне – ISTAT-ов и Eurostat-ов. Ово је утолико
значајније, јер и статистичке агенције у БиХ слиједе препоруке европске статистике
и у обрачун службеног БДП-а укључују и корекцију за нерегулисану економију.
4. Ђого, М., Зарић, С. (2017). ЕУ и БиХ: уговорни брак или брак из љубави. Друга
међународна научна конференција на тему „Правни и економски аспекти процеса
интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију“ у организацији Правног
факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, Економског факултета

Универзитета „Џемал Биједић у Мостару“ и Економског факултета Универзитета у
Зеници. 20. и 21. април. Мостар (прегледни научни рад)
Средином 1990-их водила се врло жучна расправа између Пола Кругмана и Џефрија
Франкела о тзв. хипотези ендогености. У овој хипотези тврди се да земље могу „еxpost“ да испуне критеријуме оптималног валутног подручја, чак и ако их не
испуњавају „еx-ante“. Како БиХ напредује на путу ЕУ интеграција, а посебно
узимајући у обзир чињеницу да она од 1997. године практикује валутни одбор као
оквир монетарне политике, ова расправа постаје релеванта и за нас. Због тога се кроз
рад покушало бар дјелимично одговорити на питање: Испуњава ли БиХ данас услове
оптималног валутног подручија или постоји могућност да те услове испуни
накнадно? При томе се не мисли на испуњеност тзв. мастришких критеријума већ на
једну дубљу анализу која се базира на питању: Да ли ће ЕУ интеграције БиХ водити
конвергенцији привредних структура, те синхронизацији пословних циклуса или се
очекује специјализација и подложност асиметричним шоковима? Нажалост,
резултати економетријског истраживања показали су ниску до умјерену
синхронизованост пословних циклуса БиХ са пословним циклусима еврозоне, те
склоност БиХ краткорочним пословним циклусима. У складу са резултатима других
истраживања, једино рјешење за БиХ је да убрзано испуни услове за приступање ЕУ,
и да се тиме коначно „закачи на локомотиву“ која ће је извући из постојећих
турбуленција.
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Од 2013. године кандидаткиња има избор у звање асистента за ужу научну област
Теоријска економија на Економском факултету Брчко, гдје изводи или је изводила
вјежбе на сљедећим предметима: Макроекономија, Основи економије, Међународна
економија и Међународне финансијске институције. Такође, на Факултету пословне
економије Бијељина изводила је вјежбе на предмету Принципи економије (школска
2014/2015 година).
На студентским анкетама током година добијала је високе оцјене (резултати
студентске анкете приложени у склопу пријаве на конкурс).
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете5, менторство6)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
1. Учесник/предавач у пројекту „Едукација будућих предузетника – пружање
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
5
6

адекватног знања неопходног за превођење идеја у конкретне пословне подухвате“ у
периоду фебруар-март 2016. године за лица са евиденције Завода за запошљавање
Брчко дистрикта БиХ организованог од стране Економског факултета Брчко;
2. Учесник у припремама Међународног сајма привреде у Брчком одржаног у
периоду 24-26. новембар 2016. године у организацији Економског факултета Брчко;
3. Члан Организационог одбора Научно-стручне конференције са међународним
учешћем „Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у
подстицању економског развоја“ на Економском факултету Брчко;
4. Завршен иновациони курс „Примена програма SPSS у анализи података“ у
организацији Научно-истраживачког центра Економског факултета Београд у јуну
2016. године;
5. Члан Комисије за осигурање квалитета и израду Самоевалуационог извјештаја на
Економском факултету Брчко;
6. Редовни члан Комисије за организацију пријемног испита на Економском
факултету Брчко;
7. Стипендиста фондације Министарства науке и технологије Републике Српске
(Фонд др Милан Јелић);
8. Стипендиста Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ДРУГИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Драгана (Пантелија) Трифуновић
Датум и мјесто рођења
15. септембар 1988. године, Бијељина
Установе у којима је кандидат био запослен
Административна служба Града Бијељина (мај 2012. године – мај 2013. године)
ЈУ Економска школа Бијељина (март 2014. године – јул 2016. године)
Звања/радна мјеста
Приправник
Професор економске групе предмета
Научна област
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2007-2011. година
Назив студијског програма, излазног модула

Студијски програм Економија, смјер Финансије и банкарство
Просјечна оцјена током студија7, стечени академски назив
8.24; дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2011-2015. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Финансије, смјер Рачуноводство и ревизија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
8.25; магистар економије
Наслов магистарског/мастер рада
Супервизија банака и банкарске кризе
Ужа научна/умјетничка област
Банкарство
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Професор економске групе предмета у ЈУ Економска школа Бијељина (март 2014.
године – јул 2016. године).
Радови послије посљедњег избора/реизбора8

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете9, менторство10)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
8
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
9
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
10
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
7

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ТРЕЋИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Зорана (Лазар) Бајић
Датум и мјесто рођења
19. априла 1976. године, Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен
МКФ „MI BOSPO“(децембар 2006. године - фебруар 2009. године)
„KUM PARTS“ d.o.o. (март 2009. године - )
Звања/радна мјеста
Кредитни аналитичар
Менаџер
Научна област
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, 2001-2012. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Економија, смјер Пословна информатика
Просјечна оцјена током студија11, стечени академски назив
7,74; дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, 2012-2014. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Маркетинг и менаџмент
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9.33; мастер економије
Наслов магистарског/мастер рада
Организациона култура и њен утицај на организационо понашање предузећа
Ужа научна/умјетничка област
Маркетинг и менаџмент
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)

Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
11

Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Бајић, З. „Организациона култура и њен утицај на организационо понашање
предузећа“, Зборник радова Економског факултета Брчко (рад је наведен у
биографији, али није достављен на увид)
Радови послије посљедњег избора/реизбора12

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете13, менторство14)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидат посједује:
1. Сертификат о допунском педагошко-психолошком и дидактичко-методичком
образовању (са увјерењем о положеним испитима у оквиру Програма педагошкопсихолошког и дидактичко-методичког образовања).
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Маријана (Остоја) Николић
Датум и мјесто рођења
25. јул 1986. године, Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
13
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
14
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
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Универзитет за пословне студије Бања Лука (март 2014. године – март 2017.
године)
Звања/радна мјеста
Асистент
Научна област
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија
Уже научне области: Међународна економија и Монетарна економија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2006-2012. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Економија, смјер Економија предузећа
Просјечна оцјена током студија15, стечени академски назив
9.28; дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, 2013-2017. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Економија, смјер Међународна економија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9.88; мастер економије
Наслов магистарског/мастер рада
У биографији није наведен назив мастер рада, нити се налази на Увјерењу о
стеченом академском звању.
Ужа научна/умјетничка област
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Универзитет за пословне студије Бања Лука; асистент за ужу научну област
Међународна економија, од 2014. године до 2017. године
2. Универзитет за пословне студије Бања Лука; асистент за ужу научну област
Монетарна економија, од 2014. године до 2017. године
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
15

Радови послије посљедњег избора/реизбора16
1. Николоћ, М., Радивојевић, М. (2014). Одређене систематске мјере за отклањање
узрока лошег имиџа Босне и Херцеговине у свијету. IV Међународна научна
конференција „Од кризе према развоју“ у организацији Универзитета за пословне
студије Бања Лука. 24. октобар. Бања Лука
У раду се анализира подручје имиџа земаља свијета (country image), које већ
годинама представља изазов, како за теоретичаре маркетинга, тако и за стручњаке у
пракси. У првом дијелу рада је образложен појам имиџа земље те његов значај, прије
свега за економски, а самим тим и на укупни развој одређеног друштва. У другом
дијелу рада, кроз анализу досадашњих истраживања и доступних извјештаја
свјетских агенција, покушала се предочити стварна слика када је ријеч о имиџу Босне
и Херцеговине у свијету. Будући да је имиџ земље динамичан, а не статичан, у
другом дијелу рада указано је на нужност системског приступа овом питању са
циљем да се да одговор на питање: Како и на који начин отклонити узроке лошег
имиџа БиХ у свијету? Коначно у задњем дијелу рада предложене су сљедеће
систематске мјере за отклањање узрока лошег имиџа Босне и Херцеговине у свијету:
стварање позитивних перцепција самих грађана Босне и Херцеговине о њиховој
земљи, побољшање привредног амбијента, интензивније искоришћење културне
баштине и насљеђа, пласирање информација позитивним конотацијама путем
домаћих и страних медија, побољшање политичког амбијента, чланство Босне и
Херцеговине у НАТО и ЕУ, интензивније коришћење легитимних средстава утицаја
на међународну јавност, интензивнија промоција туристичких потенцијала и
изградња туристичког имиџа.
2. Радивојевић, М., Жунић, Б., Мијатовић, Н., Николић, М. (2014). Ефикаснија
регистрација предузећа у Репубилици Српској уз употребу онтологија и нових
услужених решења. XXI фестивал информатичких достигнућа - Infofest. 28.09.04.10. Будва
У раду су описани појам, облици и организација предузећа у Босни и Херцеговини,
поступак регистрације тих предузећа, неопходна документа која се предају приликом
регистрације и институције, те службе које су ангажоване у том поступку.
Објашњава се проблематика потребног периода за регистрацију, те приједлози за
његово умањење уз постојећа законска правила и процедуре регистрације. Употреба
софтверског алата Protégé, који је укратко представљен у раду, даје се као примјер
софтверског агента у поступку рјешавања временског проблема регистрације. Бржом
и ефикаснијом регистрацијом предузећа побољшала би се позиција Босне и
Херцеговине у процесу покретања бизниса, прије свега у поређењу са земљама
бивше Југославије, али и шире.
3. Радивојевић, М., Николић, М. (2014). Имплементацијом база знања и примјеном
онтологија од ефикасније услуге у поступку издавања грађевинске дозволе. Правна
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
16

ријеч. Удружење правника Републике Српске. Бр. 39. Бања Лука
У раду се анализира досадашњи начин рада јединица локалне самоуправе (општина и
градова) и нова технолошка рјешења у поступку добијања грађевинске дозволе.
Наиме, поступак је за инвеститора доста дуг и скуп. Уз употребу база знања,
онтологија и нових технолошких рјешења, овај процес би се могао поједноставити,
убрзати и учинити приступачнијим. Рјешења која се предлажу заснована су на
примјени онтологија и нових софтвера за ажурирање и одржавање база знања. Нови
концепт инвеститорима би требао да поједностави процедуре и поступке долажења
до грађевинске дозволе. У раду се, такође, предлаже другачији приступ провјерама
које је потребно провести код процедура за издавање локацијских услова, процедура
за издавање одобрења за градњу и процедура за издавање одобрења за употребу.
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Од 2014. године кандидаткиња има избор у звање асистента за ужу научну област
Међународна економија и Монетарна економија на Универзитету за пословне
студије Бања Лука, гдје изводи или је изводила вјежбе на сљедећим предметима:
Међународна економија, Међународне финансије, Међународно пословање и
интернационални менаџмент, Берзе и берзанско пословање, Међународно банкарство
и институционални инвеститори, Шпедиција и транспорт и Међународне монетарне
и финансијске институције.
Кандидаткиња није доставила увјерење о оцјенама на студентским анкетама.
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете17, менторство18)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
1. Учесник у радионици „How to write good project proposal and get EU funds“,
European Training Academy (EUTA), Banja Luka, 2017;
2. Учесник на специјалистичкој едукацији „Актуелна проблематика из области прања
новца“, Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука, 2015;
3. Учесник на специјалистичкој едукацији „Актуелне дилеме и примјена Закона о
ПДВ-у“, Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука, 2015;
4. Учесник на специјалистичкој едукацији „Примјена новог Закона о јавним
набавкама“, Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука, 2015;
5. Секретар конференција и научних скупова Универзитет за пословне студије Бања
Лука;
6. Члан Комисије за осигурање и унапређење квалитета на Универзитету за пословне
студије Бањој Луци.
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
17
18

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПЕТИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Лазар (Драгослав) Дреч
Датум и мјесто рођења
31. маја 1978.године, Требиње
Установе у којима је кандидат био запослен
„YU ECO“ радио телевизија у Суботици (децембар 2000. године – јануар 2004.
године)
ЈУ „Дом младих“ у Требињу (од септембра 2004. године -)
Висока школа „Logos centar“ у Мостару (2013. година – 2015. година)
Звања/радна мјеста
Менаџер маркетинга
Директор
Стручни сарадник-савјетник
Предавач
Научна област
Финансије
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
Назив студијског програма, излазног модула
Није достављено
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Није достављено
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, 2003-2010. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Економија, Смјер Менаџмент
Просјечна оцјена током студија19, стечени академски назив
Није достављен просјек оцјена са магистарских студија; магистар економских
наука
Наслов магистарског/мастер рада
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
19

Менаџмент људских ресурса у јавном сектору – мешовити холдинг
„Електропривреда Републике Српске“ – матично предузеће, акционарско друштво Требиње
Ужа научна/умјетничка област
Менаџмент
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, 2014-2015. година
Назив студијског програма, излазног модула
Студијски програм Финансије, банкарство и осигурање
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9.71; мастер економиje
Наслов магистарског/мастер рада
Није наведено у биографији, нити се налази на Увјерењу о завршеним мастер
академским студијама
Ужа научна/умјетничка област
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Економски факултет у Суботици, Универзитета у Новом Саду, уписан 2015. године
на студијски програм Економија (смјер Финансије и банкарство)
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Предавач на Високој школи „Logos centar“ у Мостару од 2013. године до 2015.
година (није достављена потврда о избору у звање, већ само уговор о дјелу)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
1. Дреч, Л. (2012). Анализа нивоа задовољства запослених на примеру предузећа
мешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – матично предузеће а.д.
Требиње. Годишњак Европског дефендологија центра. Бр. 1. Бања Лука
2. Дреч, Л. (2013). Утицај стреса на мотивацију запослених у предузећу
„Електропривреда Републике Српске“ Требиње“. Анали Економског факултета у
Суботици. Суботица
Није достављен примјерак сваког рада, те није било могуће урадити њихов преглед.
Радови послије посљедњег избора/реизбора20
1. Калаш, Б., Стамески, Н., Дреч, Л. (2016). Перспективе јавног дуга у Србији.
Финансије. Бр. 1-6/2016. Београд

Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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2. Дреч, Л., Рашити, Л., Стамески, Н. (2016). Стратегија управљања код улагања
средстава осигуравајућих компанија. XXI Интернационални научни скуп
„Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском
менаџменту“ на тему „Стратегијски менаџмент – детерминанте развоја и
ефикасност пословања“ у организацији Економског факултета у Суботици. 19. мај.
Палић
3. Rashiti, L., Kalas, B., Drec, L., Stameski, N. (2016). Credit Risk Managament – Loan
Approval Process. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social
Sciences. Vol. 2. No. 1. Tirana
Није достављен примјерак сваког рада, те није било могуће урадити њихов преглед.
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Од 2013. године до 2015. године кандидат је био предавач за предмете Финансијска
тржишта и институције, Анализа и планирање и Пословно преговарање на Високој
школи „Logos centar“ у Мостару.
Кандидат није доставио увјерење о оцјенама на студентским анкетама.
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете21, менторство22)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА23
Прегледом документације од стране правне службе Економског факултета Брчко
утврдило се да код кандидата Лазара Дреча и Зоране Бајић недостаје документација,
и то:
1. Лазар Дреч – овјерена фототокопија дипломе са првог циклуса студија (а који је
евидентно завршио) и увјерење о просјеку оцјена на првог циклусу студија;
2. Зорана Бајић – увјерење о просјеку оцјена са првог циклуса студија.

Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
23
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.)
21
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Именовани су у допису позвани да доставе недостајуће документе на дан одржавања
интервјуа.
Након увида у комплетан конкурсни материјал, на интервју су позвани сви
пријављени кандидати.
Интервју са кандидатима је обављен дана 13.07.2017. године са почетком у 12:00
часова у просторијама Економског факултета у Брчком. Разговор са кандидатима су
обавили проф. др Хамид Алибашић, предсједник и доц. др Марко Ђого, члан, што
представља двотрећински састав Комисије, док други члан Комисије проф. др Горан
Поповић из објективних разлога није могао присуствовати одржавању интервјуа са
кандидатима.
Интервјуу су приступила три кандидата, и то: Сњежана Зарић, Зорана Бајић и
Маријана Николић. Интервјуу нису приступили сљедећи кандидати: Драгана
Трифуновић и Лазар Дреч.
Кандидатима су постављана питање чији је циљ био да се утврди њихов мотив
пријаве на конкурс и знање из области Теоријске економије.
Комисија је једногласно закључила да је кандидаткиња Сњежана Зарић дала
најцјеловитије одговоре на постављена питања.
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 ОБРАЗОВАЊУ24
У питању је избор у сарадничко звање, те овај члан није релевантан.
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: Сњежана Зарић
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
избор у звање25
испуњава
испуњава)
Услови за избор у звање
1) Просјечна оцјена на првом
Испуњава
вишег асистента
циклусу студија 9,76
прописани чланом 77.
2) Просјечна оцјена на другом
Закона о високом
циклусу студија 9,88 и 10,00.
образовању („Службени
Академско звање мастера
гласник РС“ број 73/10,
економије и магистра економије.
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.
25
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
24

104/11, 84/12, 108/13 и
44/15) и чланом 37.
Правилника о поступку и
условима избора
академског особља
Универзитета у
Источном Сарајеву:
„за вишег асистента
може бити биран
кандидат који има
завршен други циклус
студија са најнижом
просјечном оцјеном и на
првом и на другом циклусу
студија 8,0 или 3,5,
односно кандидат који
има научни степен
магистра наука“.
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Објављен један (1) стручни рад и три (3) научна рада из области Теоријске
економије. Уписане докторске студије из области за коју се бира.
Други кандидат: Драгана Трифуновић
Минимални услови за
испуњава/не
26
избор у звање
испуњава
Услови за избор у звање
Испуњава
вишег асистента
прописани чланом 77.
Закона о високом
образовању („Службени
гласник РС“ број 73/10,
104/11, 84/12, 108/13 и
44/15) и чланом 37.
Правилника о поступку и
условима избора
академског особља
Универзитета у
Источном Сарајеву:

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
1) Просјечна оцјена на првом
циклусу студија 8,24
2) Просјечна оцјена на другом
циклусу студија 8,25.
Академско звање магистра
економије.

„за вишег асистента
може бити биран
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
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кандидат који има
завршен други циклус
студија са најнижом
просјечном оцјеном и на
првом и на другом циклусу
студија 8,0 или 3,5,
односно кандидат који
има научни степен
магистра наука“.
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Кандидат није доставио доказе о додатно оствареним резултатима рада.
Трећи кандидат: Зорана Бајић
Минимални услови за
испуњава/не
избор у звање27
испуњава
Услови за избор у звање
Не испуњава
вишег асистента
прописани чланом 77.
Закона о високом
образовању („Службени
гласник РС“ број 73/10,
104/11, 84/12, 108/13 и
44/15) и чланом 37.
Правилника о поступку и
условима избора
академског особља
Универзитета у
Источном Сарајеву:

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
1) Просјечна оцјена на првом
циклусу студија 7,74
2) Просјечна оцјена на другом
циклусу студија 9,33
Академско звање мастера
економије.

„за вишег асистента
може бити биран
кандидат који има
завршен други циклус
студија са најнижом
просјечном оцјеном и на
првом и на другом циклусу
студија 8,0 или 3,5,
односно кандидат који
има научни степен
магистра наука“.

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
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Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Кандидат није доставио доказе о додатно оствареним резултатима рада.
Четврти кандидат: Мирјана Николић
Минимални услови за
испуњава/не
28
избор у звање
испуњава
Услови за избор у звање
Испуњава
вишег асистента
прописани чланом 77.
Закона о високом
образовању („Службени
гласник РС“ број 73/10,
104/11, 84/12, 108/13 и
44/15) и чланом 37.
Правилника о поступку и
условима избора
академског особља
Универзитета у
Источном Сарајеву:

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
1) Просјечна оцјена на првом
циклусу студија 9,28
2) Просјечна оцјена на другом
циклусу студија 9,88.
Академско звање мастера
економије.

„за вишег асистента
може бити биран
кандидат који има
завршен други циклус
студија са најнижом
просјечном оцјеном и на
првом и на другом циклусу
студија 8,0 или 3,5,
односно кандидат који
има научни степен
магистра наука“.
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Објављен један (1) рад из области.
Пети кандидат: Лазар Дреч
Минимални услови за
испуњава/не
избор у звање29
испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

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
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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
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Услови за избор у звање
вишег асистента
прописани чланом 77.
Закона о високом
образовању („Службени
гласник РС“ број 73/10,
104/11, 84/12, 108/13 и
44/15) и чланом 37.
Правилника о поступку и
условима избора
академског особља
Универзитета у
Источном Сарајеву:

Испуњава

1) Просјечна оцјена на првом
циклусу студија --2) Просјечна оцјена на другом
циклусу студија 9,71.
Научни степен магистра
економиских наука и академско
звање мастера економије.

„за вишег асистента
може бити биран
кандидат који има
завршен други циклус
студија са најнижом
просјечном оцјеном и на
првом и на другом циклусу
студија 8,0 или 3,5,
односно кандидат који
има научни степен
магистра наука“.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Објављен један (1) рад из научне области за коју се врши избор, док су друга два
(2) рада интердисциплинарна (Теоријска економија-Финансије).
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.
Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Брчко, број 03/2-284-4B/17 од 20.06.2017. године именована је Комисија за разматрање материјала и
писање Извјештаја о избору у звање вишег асистента за ужу научну област
Теоријска економија у сљедећем саставу:
1. Др Хамид Алибашић, редовни професор, Економски факултет Брчко,
Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник.
2. Др Горан Поповић, редовни професор, Економски факултет Бања Лука,
Универзитет у Бањој Луци – члан.
2 Др Марко Ђого, доцент, Економски факултет Пале, Универзитет у Источном
Сарајеву – члан.

Комисија је разматрала конкурсне материјале и пријаве на Конкурс за избор у
звање вишег асистента за ужу научну област Теоријска економија, који је
обављен у дневном листу „Глас Српске“ од 17. маја 2017. године и констатовала
да се конкурс пријавило укупно 5 (пет) кандидата:
1) Сњежана Зарић
2) Драгана Трифуновић
3) Зорана Бајић
4) Маријана Николић
5) Лазар Дреч
Комисија је пажљиво размотрила пријаве, разврставши пријаве по датуму пријема
и оцјењивала испуњавање кумулативно постављених минималних услова за избор
у звање вишег асистента (чл. 77., став 1., тачка б) Закона о високом образовању,
односно на основу члана 37., Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву) и констатовала да је
Законом предвиђено да „за вишег асистента може бити биран кандидат који
има завршен други циклус студија са најнижом просјечном оцјеном и на првом и
на другом циклусу студија 8,0 или 3,5, односно кандидат који има научни степен
магистра наука“.
Процјењујући испуњавање минималних услова Комисија је констатовала да сви
кандидати, осим кандидаткиње Зоране Бајић, која нема потребан просјек оцјена
на првом циклусу студија, испуњавају минималне услове. Међутим,
кандидаткиња Сњежана Зарић се јасно истиче у односу на остале пријављене
кандидате. Комисија се при формирању оваквог мишљења водила сљедећим
критеријумима:
1. просјек оцјена на првом и другом циклусу студија,
2. број и квалитет пријављених радова из уже научне области за коју је
расписан конкурс и
3. педагошко искуство.
Наиме, од свих пријављених, кандидаткиња Сњежана Зарић има највиши просјек
оцјена (9,76) на првом циклусу студија, док исти просјек оцјена на другом
циклусу студија из области има и Маријана Николић (9,88). Међутим, цјенећи
чињеницу да је кандидаткиња Сњежана Зарић у скоро истом временском периоду
завршила два мастер студија, Комисија јој даје предност и код рангирања по
просјеку оцјена на другом циклус студија.
Кандидаткиња Сњежана Зарић је, према мишљењу Комисије, прворангирана и по
критеријуму броја објављених стручних и научних радова од задњег избора у
звање из одговарајуће научне области за коју је расписан конкурс. Тако је
Сњежана Зарић доставила доказе о ауторству на четири (4) научна и стручна рада
из научне области Теоријске економије. Кандидат Лазар Дреч је доказао
ауторство на пет (5) научних и стручних радова, али су од тога три (3) након
посљедњег изоба у звање и свега један (1) недвојбено из научне области за коју се
врши избор, док су друга два (2) рада интердисциплинарна (Теоријска економијаФинансије). Два (2) рада кандидата Лазара Драча су из научне области
Менаџмент. Кандидаткиња Маријана Николић је доказала ауторство на три (3)

научна и стручна рада од којих је само један (1) недвојбено из научне области
Теоријска економија, док су два (2) интердисциплинарна при чему се
интердисциплинароност протеже на друго научно поље (Право). Кандидаткиња
Зоран Бајић није доставила доказе о објављеним радовима, док кандидаткиња
Драгана Трифуновић није навела ауторство ни на једном раду.
И по трећем критеријуму (педагошко искуство) прворагнирана је кандидаткиња
Сњежана Зарић. Наиме, кандидаткиња Сњежана Зарић је провела око 3,5 године у
настави у звању асистента за ужу научну област Теоријска економија, дакле баш
на области за коју се бира, а из достављеног материјала (Резултати студентске
анкете) се види да студенти високо цијене њен рад и да испуњава највише
педагошке стандарде. Педагошко искуство у слично, али ипак нешто краћем
трајању има и кандидаткиња Маријана Николић (3 године), а ово искуство имају
и кандидаткиња Драгана Трифуновић (2 године) и кандидат Лазар Дреч (2
године). Кандидаткиња Зоран Бајић није предочила доказе о педагошком
искуству.
Поред тога што је кандидаткиња Сњежана Зарић била прворангирана по свим
кориштеним критеријумима увјерење Комисије да се ради о квалитетном
кандидату додатно је учврстила чињеница да је кандидаткиња уписала докторске
студије на Економском факултету Универзитета у Београду из дисциплина на које
се бира. Коначно, на одржаном интервјуу кандидаткиња је показала да посједује
неопходно знање из области Теоријске економије, те научно-истраживачки и
педагошки потенцијал.
Имајући све горе наведено на уму Комисија има задовољство да једногласно
предлажи Научно-наставном вијећу Економског факултета Брчко и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву, да се кандидаткиња Сњежана Зарић
изабере у звање вишег асистента за ужу научну област Теоријска економија.

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. ______________________________________, предсједник
Др Хамид Алибашић, редовни професор, Економски факултет Брчко, Универзитет у
Источном Сарајеву, ужа научна област Теоријска економија
2. ____________________________________________, члан
Др Горан Поповић, редовни професор, Економски факултет Бања Лука, Универзитет
у Бањој Луци, уже научне области Теоријска економија и Међународна економија
3. ____________________________________________, члан
Др Марко Ђого, доцент, Економски факултет Пале, Универзитет у Источном
Сарајеву, ужа научна област Међународна економија
Мјесто: Брчко
Датум: 14.07.2017.године

