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НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
асистент, ужа научна област фискална економија, ужа  образовна област
Економија и пословање, предмети: Јавне финансије, Порези и пореско
планирање, Европске економске интеграције, Фискални системи.

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског, факултета у Палама, Универзитета у
Источном Сарајеву, број 1046/18именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног
материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од
08.05.2018. године, за избор у академско звање асистент , ужа научна област фискална
економија, ужа  образовна област Економија и пословање, предмети: Јавне финансије, Порези
и пореско планирање, Европске економске интеграције, Фискални системи.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Др Александар Стојановић, редовни професор, предсједник
Научна област: Економија и пословање
Научно поље: Друштвена економија
Ужа научна област Фискална економија
Датум избора у звање 01.10.2017.
Универзитет у И. Сарајеву
 Економски факултет Пале

2. Др Радомир Божић, редовни професор, члан
Научна област Економија и пословање
Научно поље Друштвена економија
Ужа научна/умјетничка област Рачуноводство и Пословне финансије
Датум избора у звање 14. 3. 2008. године
Универзитет у И. Сарајеву, Економски факултет Пале

3.  Др Горан Радивојац, ванредни професор, члан
Научна област Економија и пословање
Научно поље Друштвена економија
Ужа научна област: Пословне финансије
Датум избора у звање 2013.
Економски факултет Универзитета у Бања Луци

На претходно наведени конкурс пријавило се 13 кандидата:

1. Рашевић (Миланко) Јована
2. Марко  (Душко)Тешић
3. Сања (Јован) Мандић
4. Јелена (Пантелија) Вакчић
5. Маја (Зоран) Мучибабић
6. Баричанин (Ђорђо) Невена
7. Глуховић (Зоран) Александра
8. Јелена (Секула) Мићић (није се појавила на интервјуу)
9. Тијана (Миомир) Југовић(није се појавила на интервјуу)



10. Драгана (Милад) Глуховић
11. Душко (Милојко) Милић
12. Милош (Милован)Тасић
13. Драгана (Зоран) Павловић

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове1 77.,
78. и 87. 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., 38. и 392. 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 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
Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 27.04.2018. године
Дневни лист „ Глас Српске“, датум објаве конкурса 08 и 09.05.2018.
Број кандидата који се бира 1
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је конкурс
расписан, списак предмета: асистнт, ужа научна област фискална економија, ужа
образовна област Економија и пословање, предмети: Јавне финансије, Порези и пореско
планирање, Европске економске интеграције, Фискални системи.
Број пријављених кандидата 13

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
I мр Јована (Миланко) Рашевић
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 11.01.1985. Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен: Средњошколски центар Пале
Звања/радна мјеста: Професор
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, –  03.09.2008
Назив студијског програма, излазног модула: Финансије
Просјечна оцјена током студија3 8,06, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА -

1 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
3 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.



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 Марко (Душко)Тешић

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 13.04.1994. Илиџа
Установе у којима је кандидат био запослен: -
Звања/радна мјеста: -
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: Факултет пословне економије у Бијељини, –
2012/13 – 2017.
Назив студијског програма, излазног модула: Финансије, банкарство и осигурање
Просјечна оцјена током студија4 8,91, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА: -
III Сања (Јован) Мандић, мр

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 03.11.1989. Илиџа
Установе у којима је кандидат био запослен. -
Звања/радна мјеста -
Научна област Економија и пословање
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, –  2008– 2012.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија предузећа
Просјечна оцјена током студија5 9,36, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА: -
IV Јелена (Пантелија) Вакчић

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 01.02.1989. Бијељина
Установе у којима је кандидат био запослен. Спорт Вижн, Бијељина
Звања/радна мјеста Стручни сарадник за финансије и рачуноводство
Научна област Економија и пословање
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Овлаштени рачуновођа
Савеза рачуновођа Републике Српске
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка: Економски факултет Универзитета у
Суботици, 2008-2012.
Назив студијског програма, излазног модула: Финансије, банкарство и осигурање
Просјечна оцјена током студија6 9,51, стечени академски назив: Дипломирани економиста

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



3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
V  Маја (Зоран) Мучибабић

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 16.04.1994. , Пале
Установе у којима је кандидат био запослен: -
Звања/радна мјеста:-
Научна област Економија и пословање
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,  2013-2017.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија и бизнис
Просјечна оцјена током студија7 9,46, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
VI Баричанин (Ђорђо) Невена

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 18.09.1993. , Пале
Установе у којима је кандидат био запослен: Ernst and Young, д.о.о Сарајево
Звања/радна мјеста: Референт у одјељењу за рачуновдсво
Научна област Економија и пословање
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,  2012-2016.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија јавног сектора.
Просјечна оцјена током студија8 9,74, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
VII Глуховић (Зоран) Александра, ма

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 18.08.1991. , Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен: Институт за метерологију БиХ
Звања/радна мјеста: Одјељење за финансије
Научна област Економија и пословање
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,  2010-2014.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија и бизнис
Просјечна оцјена током студија9 9,63, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
VIII Глуховић (Милад) Драгана

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

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



Датум и мјесто рођења: 19.05.1994. , Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен: Институт за метерологију БиХ
Звања/радна мјеста: Одјељење за финансије
Научна област Економија и пословање
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,  2013-2017.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија и бизнис
Просјечна оцјена током студија10 9,63, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
IX Душко (Милко) Милић

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 17.06.1993. , Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен: Боксит, А.Д. Милићи
Звања/радна мјеста: Одјељење за финансије
Научна област Економија и пословање
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,  2013-2017.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија и бизнис
Просјечна оцјена током студија11 9,06, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
X Mилош (Милован) Тасић

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 19.08.1991. , Вишеград
Установе у којима је кандидат био запослен: Галеб ФСУ, Београд
Звања/радна мјеста: Замјеник генералног директора
Научна област Економија и пословање
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,  2010-2014.
Назив студијског програма, излазног модула: Економија јавног сектора
Просјечна оцјена током студија12 9,06, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
XI Драгана (Зоран) Павловић

1.ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум и мјесто рођења: 18.06.1993. , Бијељина
Установе у којима је кандидат био запослен: Градска управа, Бијељина
Звања/радна мјеста: Приправник
Научна област
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -

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



2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка: Факултет пословне економије, Бијељина,
2010-2014.
Назив студијског програма, излазног модула: Спољна трговина, порези и царине.
Просјечна оцјена током студија13 9,73, стечени академски назив: Дипломирани економиста
3. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата).

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА14

Дана 26. 6. 2018. године са почетком у 11, 00 часова у просторијама Економског
факултета Пале, Комисија у пуном саставу проф. др Александар Стојановић, проф.
др Радомир Божић и проф. др Горан Радивојац, одржала је интервју са кандидатима:
1. Драгана Глуховић
2. Милош Тасић
3. Драгана Павловић
4. Сања Мандић
5. Марко Тешић
6. Душко Милић
7. Јована Рашевић
8. Маја Мучибабић
9. Невена Баричанин
10. Александра Глуховић
Интервјуу нису присуствовали кандидати Тијана Југовић, Јелена Вакчић и Јелена
Мићић.
Комисија је кандидате рангирала према сљедећем распореду:

1. Глуховић (Зоран) Александра
2. Рашевић (Миланко) Јована
3. Драгана (Милад) Глуховић
4. Сања (Јован) Мандић
5. Маја (Зоран) Мучибабић
6. Милош (Милован)Тасић
7. Баричанин (Ђорђо) Невена
8. Драгана (Зоран) Павловић
9. Душко (Милојко) Милић
10. Марко  (Душко)Тешић

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ

13 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
14 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.)



КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ15

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор
у звање или их не испуњава.
ЈОВАНА РАШЕВИЋ
Минимални услови за
избор у звање

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

МАРКО ТЕШИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

САЊА МАНДИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

ЈЕЛЕНА ВАКЧИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

МАЈА МУЧИБАБИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

НЕВЕНА БАРИЧАНИН
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

ЈЕЛЕНА МИЋИЋ
Завршен први циклус студија испуњава

15 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.



Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5
ТИЈАНА ЈУГОВИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

ДРАГАНА ГЛУХОВИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

ДУШКО МИЛИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

МИЛОШ ТАСИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

АЛЕКСАНДРА
ГЛУХОВИЋ
Завршен први циклус студија
Економског факултета са
најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5

испуњава

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Комисија, на основу горе наведеног, предлаже кандидаткињу Александру Глуховић за
избор звање асистент , ужа научна област Фискална економија, ужа образовна област
Економија и пословање, предмети: Јавне финансије, Порези и пореско планирање,
Европске економске интеграције, Фискални системи. Александра Глуховић је одличан
студент и на основним (п.о. 9,63) и постдипломским студијама (п.о. 10,00), те са одликом
одбрањеним завршним радовима управо из области Фискалне економије. Кандидаткиња
је имала одличне (10)  оцјене из групе предмете на које се бира,а на интервјуу је



прворангирана од стране Комисије.

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е:

           1. __________________________________________________
             Др Александар Стојановић, редовни професор, предсједник

2. ___________________________________________________
                     Др Радомир Божић, редовни професор, члан

3. ___________________________________________________
                         Др Горан Радивојац, ванредни професор, члан

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. ________________________________

Мјесто: ________________________
Датум: ________________________


