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Др Васо Драговић, редовни професор , Универзитет у Источном  Сарајеву, Економски
                                 факултет,  Источно Сарајево- Пале
Др Станко Станић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет,
                                   Бања Лука
Др Стеван Р. Стевић, редовни професор, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски
                                  факултет, Брчко

                                  Научно-наставном  вијећу Економског факултета,  Пале
                                  СенатуУниверзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево

          Научно-наставно вијеће Економског факултета , Пале, је на XXVII сједници
одржаној 16.04.2015. године донијело Одлуку (бр. 609/15) којом смо именовани у
Комисију за припремање извјештаја о пријављеним кандидатима  за реизбор сарадника у
звање виши асистент за ужу научну област  (ужу област образовања) Статистичка
анализа.

Конкурс Универзитета у Источном Сарајеву за овај избор објављен је у дневном
листу „Глас Српске“ 04.03.2015. године.
          Након увида у пријаву кандидата и конкурсом тражена документа и доказе,
Комисија доставља Научно-наставном вијећу Економскг факултета, Пале, и Сенату
Универзитета у Источном  Сарајеву

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

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 04.03.2015. у дневном листу „Глас Српске“
Ужа научна/умјетничка област: СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА
Ужа област образовања:  СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА
Назив факултета: Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале
Број кандидата који се бирају:   један
Број пријављених кандидата:     један

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме:  МЛАДЕН (Ристо) ФУЛУРИЈА
Датум и мјесто рођења: 04.09.1970. године, Ђеђево, Фоча
Установе у којима је био запослен:  - Предузеће «Маглић», Фоча
                                                               - Економски факултет Универзитета у Источном
                                                                  Сарајеву, Пале
Звања/ радна мјеста:                               асистент,  виши асистент
Научна/умјетничка област:            Друштвене науке; Научно поље:Економија и пословање
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Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
Члан Комитета за осигурање квалитета Универзитета у  ИсточномСарајеву
Члан Редакције часописа „Економист“

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево- Пале, 04.10.2002. године
Стручни назив: дипломирани економист
Просјечна оцјена: 9,48
Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале
Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево- Пале, 2009. година
Назив магистарског рада: Економетријски модели процјене ризика финансијског тржишта
Ужа научна/умјетничка  област: Економетрија
Научни степен: магистар економских наука
Проосјечна оцјена: 8,44

Докторат (студије трећег циклуса):
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институције, звања и период)

-Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале,  асистент на наставном
предмету Статистика, од 14.03.2003. до 24.06.2010. године
-Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале,  виши асистент за ужу научну
област Статистичка анализа од 24.06.2010. године

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

1. Елаборат о статусу ХЕ „Месићи“ и ХЕ „Богатићи“ у склопу преструктурирања ЗДП
Електродистрибуција Пале, Институт Економског факултета, Источно Сарајево, 2003.,
сарадник
    Асистент  Младен Фулурија је  у овом елаборату радио дијелове техничких и економских
карактеристика наведених хидроелектрана и потребних улагања за њихово будуће
функционисање
 2. Како започети и водити властити бизнис,  приручник, Економски факултет, Источно
Сарајево- Пале и Економски фаултет, Бања Лука, Издавач: Завод за запошљавање Републике
Српске, 2005., учесник у изради приручника
 3. Ресурсни потенцијал привредног раста Републике Српске, Институт Економског факултета
у Источном Сарајеву и Завод за  уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005.,
коаутор.
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   Асистент Младен Фулурија је у овој студији учествовао у изради дијела  под насловом
„Научни и образовни потенцијал“
  4. Модели фиксних и случајних ефеката у анализи података панела, прегледни чланак,
Зборник радова Економског факултета  у Источном Сарајеву, Пале, 2008., аутор.
      У раду су изложене основне теоријске поставке анализе података панела, наведени су
модели који се примјењују и посебна пажња је посвећена моделима фиксних и случајних
ефеката. Специфичност ове анализе  је  у томе што комбинује податке временске серије и
серије структуре, због чега се једначина регресије разликује од класичне јер константни члан у
једначини   није исти за све јединице посматрања.
  5. Економија Српске, Редактори:  Проф. др Бранко Ђерић и Доц. Др Александар Стојановић,
Економски факултет Универзитета у Источном Сарсјеву и Завод за уџбенике и наставна
срества, Источно Сарејево, 2008., коаутор
      Асистент Младен Фулурија је у овој књизи  истраживао структуре привреде , са посебним
освртом на рударство и енергетику, и стање у здравству и образовању у Републици Српској.
   6. Стратегија развоја општине Ново Горажде, Институт Економског факултета, Источно
Сарајево. 2008., сарадник
      Асистент Младен Фулурија је учествовао у изради анкетног уптника који је  коришћен за
сагледавање економског и социјалног стања у општини  као важне основе за дефинисање
стратешких и оперативних циљева и за израду програма развоја општине у периоду 2008.-
2015. године.
   7. Одабрани текстови за премет Пословна статистика, хрестоматија, 2010.,  сарадник
       Асистент мр Младен Фулурија је учствовао као сарадник професора у одабиру и обради
текстова према програму за наставни предмет Пословна статистика на  Економском факултету
Универзитета у Источно Сарајеву.

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове и дати њихов кратак приказ)

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије  последњег избора
 Послови асистента на предметима: Статистика и Пословна Статистика на Економском
факултету, Источно Сарајево-Пале
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора
Након избора у звање виши асистент, мр Младен Фулурија је одлукама органа
Економског факултета и Универзитета у Источном Сарајеву распоређиван,  стално или
привремено, на наставне предмете који припадају Катедри за квантитативну економију на
Економском факултету. Ти предмети су: Статистика, Основи статистике и демографија,
Пословна статистика, Статистика у банкарству и осигурању, Квантитативни  економски
модели и методи и Економетрија. Поред наведених предмета, привремено је био ангажован
на  предметима: Математика и Макроекономија.
Послове асистента на предметима Статистика и Пословна статистика обављао је више година
и на одјељењу Економског факултета у Бијељини.

Резултати студентске анкете показују да је виши асистент мр Младен Фулурија врло добро
извршавао своје обавезе према студентима. Наиме, у задњих девет семестара (од шк.год.
2010/2011. до 1. семестра шк.год. 2014/2015.) просјечна студентска оцјена је  4,4.
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5. Стручна дјелатност кандидата
Консултант за израду анкете и анкетирње студената у програму самоевалуације на
Економском факултету Универзитета у Источном Срајеву, Пале.

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Образложење и приједлог Комисије

Имајући у виду претходно наведене чињенице у овом Извјештају, Комисија  закључује да је
пријављени кандидат  мр Младен Фулурија досадашњим радом на Економском факултету, у
звањима асистент и виши асистент, стално обављао наставни рад на више предмета из уже
научне области Статистичка анализа, а повремено и на другим предметима који припадају
истој катедри (Катедра за квантитативну економију). Са наставницима односних предмета
остваривао је коректну сарадњу, а студенти оцјењују да је његов рад врло добар.
Увидом у резултате научно-истраживачког рада мр-а Младена Фулурије, Комисија  са
жаљењем констатује да он није остварио  видљиве резултате који су потребни да би био биран
у наставно- научно звање више  од садашњег.

На основу мишљења о досадашњем раду мр-а Младена Фулурије и чињенице  да је он већ
биран у звање виши асистент за ужу научну област Статистичка анализа (2010. године)
испуњавајући услове из члана 77. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС 73/2010.),
Комисија сматра да он испуњава и услове уз члана 83. истог Закона да буде реизабран у исто
звање. На овим основама Комисија једногласно  предлаже  Научно-наставном вијећу
Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да мр-а Младена
Фулурију, вишег асистента, реизаберу у  звање виши асистент за ужу научну област
Статистичка анализа (Ужа област образовања Статистичка анализа) на Економском факултету
Универзтета у Источном Сарајеву - Пале.

Источно Сарајево - Пале,  04. 05. 2015. године

Чланови Комисије:

1._______________________
Др Васо Драговић, редовни професор, УНО Статистичка анализа,

            Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет, Пале, предсједник

                                                          2. _______________________
Др Станко Станић, редовни профссор, УНО Операцина истраживвања, члан

             Универзитет у Бањој Луци, Економски фаултет, Бања Лука, члан

3._______________________

Др Стеван Р. Стевић, редовни професор, УНО Статистичка анализа,
              Универзитет у Источном Сарајеву, Економски фаултет, Брчко, члан


