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ИЗЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА
ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ

ОБЛАСТ МЕНАЏМЕНТ

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 57. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву, Научно- наставно вијеће Економског факултета
Универзитета у Источном Сарајеву је на 14. сједници одржаној дана 23.01.2014. године,
донијело Одлуку, број: 94/14, о именовању Комисије за припремање извјештаја за
избор у звање вишег асистента по расписаном конкурсу у дневном листу „Глас Српске“
од 31.12.2013. године за ужу научну област Менаџмент:

1. Проф. др Марко Шарчевић, ванредни професор, УНО Предузетничка економија

                                                         Економски факултет И. Сарајево, предсједник;

2. Проф. др Гордана Илић, ванредни професор, УНО Менаџмент

Економски факултет Бања Лука, члан.

3. Проф. др Тихомир Спремо, ванредни професор, УНО Предузетничка економија

                                                        Економски факултет И. Сарајево, члан;

У складу са одредбама чланова 91. и 92. Закона о високом образовању, а након увида у
конкурсни материјал пријављених кандидата, Комисија из претходног става Научно-
наставном вијећу Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву
подноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен 31.12.2013. године, дневни лист Глас Српске
Ужа научна област Менаџмент
Назив факултета Економски факултет, Пале, Универзитет у

Источном Сарајеву
Број кандидата који се бирају Један (1)
Број пријављених кандидата Три (3)
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II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

ПРВИ КАНДИДАТ

1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме Темин (Шефкија) Шачић

Датум рођења 31.12.1986 године Сарајево, Центар,  БиХ
Установе у којима је био запослен 1. АПИЕЦО д.о.о./ Сарајево, БиХ

2. ЕШ Company д.о.о./ Сарајево, БиХ
3. Пак Центар дд/ Сарајево, БиХ
4. Raiffeisen Bank дд/ Сарајево, БиХ

Звање/радна мјеста 1. АПИЕЦО д.о.о./ Сарајево, БиХ(од
фебруара 2013-)
Позиција: директор

2. ЕШ Company д.о.о./ Сарајево, БиХ
(септембар 2011-фебруар 2013)
Позиција: финансијски менаџер

3. Пак Центар дд/ Сарајево, БиХ(септембар
2009-септембар 2011)
Позиција: финансијски менаџер

4. Raiffeisen Bank дд/ Сарајево, БиХ(јуни
2009-август 2009)
Позиција: практикант

Нучна/умјетничка област ---------
Чланство у научним стручним
организацијама или удружењима

---------

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије:
Економски факултет Сарајево, Универзитет у Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 25.09.2009. године, стекао звање
Bakalaureat/Bachelor Менаџмента

Просјечна оцјена: 6,91

Тема завршног рада: Трговање дионицама (акцијама) на Сарајевској и Бањалучкој
берзи

Студије другог циклуса:

Назив институције: Економски факултет Сарајево – Универзитет у Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2013. године, стекао звање: Магистар

Менаџмента
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Назив магистарског рада: Степен примјене ОЕЦД принципа у Б-Х корпорацијама

Ужа научна област: Мастер студиј Менаџмента- смјер: Банкарство и осигурање

Просјечна оцјена током студија: 7,75

Докторат:
Назив институције:---
Мјесто и година завршетка:----
Назив дисертације:-----
Ужа научна/умјетничка област:----
Птерходни избори у наставна звања (институција, звање и период):
 Кандидат је без претходних избора у наставна звања

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

(Навести све радове сврстанепо категоријама)

Кандидат нема петходних избора у звање. Кандидат нема публикованих научних и
стручних радова у часописима или зборницима националног или међународдног
карактера.

4. Образовна дјелатност кандидата
Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

Кандидат нема претходних избора/реизбора у звање.

5. Стручна дјелатност кандидата
Стручна дјелатност прије првог и / или последњег избора/реизбора

Стручна дјелатност кандидата до данас огледа се у:
- Средња графичка и техничка школа (2001-2005)
- Завршене студије првог циклуса (2005-2009)
- Просјечна оцјена током првог циклуса студија износи: 6,91
- Завршене студије другог циклуса (2010-2013)
- Просјечна оцјена током другог циклуса студија износи: 7,75

Кандидат у својој пријави наводи:
- Познавање рада на рачунару: МС Office(одлично), Јапет финансијски програм

(одлично), АИС финансијски програм (одлично), ЕуроБит финансијски програм
(одлично)

- Страни језици:
Енглески језик (напредно)
Активности: завршни испит за цертифицираног рачуновођу
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ДРУГИ КАНДИДАТ

1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме Синиша (Рајко) Савић
Датум рођења 03.11.1985. године, Власеница,  БиХ
Установе у којима је био запослен А.Д. Алпро Власеница
Звање/радна мјеста А.Д. Алпро Власеница(2010-2011)

Планирање и извјештавање
Научна/умјетничка област ---
Чланство у научним стручним
организацијама или удружењима

---

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије:
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву
Смјер: Економија јавног сектора

Мјесто и година завршетка: Пале 03.11.2008. године, стекао звање дипломирани
економист
Просјечна оцјена: 8,93

Тема завршног рада: Политика одређивања цијена кредита у домаћим условима

Постдипломске студије:

Назив институције: Економски факултет Пале – Универзитет у Источном Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Пале, 2013. Године, стекао звање Магистар економских наука

Назив магистарског рада: “Пореска хармонизација у Европској унији”

Ужа научна област: Пословне финансије и банкарство

Просјечна оцјена: 9,30

Докторат:

Назив институције:---
Мјесто и година завршетка:----
Назив дисертације:-----
Ужа научна/умјетничка област:----

Претходни избори у наставна звања (институција, звање и период):
Кандидат је без претходних избора у наставна звања

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

(Навести све радове сврстанепо категоријама)

Кандидат нема петходних избора у звање . Кандидат нема публикованих научних и
стручних радова у часописима или зборницима националног или међународдног
карактера.

4. Образовна дјелатност кандидата
Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

Кандидат нема претходих избора/реизбора у звање.

5. Стручна дјелатност кандидата
Стручна дјелатност прије првог и / или последњег избора/реизбора

Стручна дјелатност кандидата до данас огледа се у:

- Средња економска школа (2000-2004)
- Завршене основне студије (2004-2008)
- Просјечна оцјена основних студија износи: 8,93
- Завршене студије другог циклуса-магистарске постдипломске студије (2008-2013)
- Просјечна оцјена током другог циклуса студија износи: 9,30

Кандидат у својој пријави наводи:
- Познавање рада на рачунару: одлично
- Страни језици:

Енглески језик (конверзација-добро, читање- одлично, писање- одлично)
Руски језик (конверзација- основно, читање- одлично, писање- одлично)

Достављено: Увјерење о стручној оспособљеноси за обављање радних задатака
из описа послова за радно мјесто „Планирање и извјештавање“ у Финансијско-
административном сектору у А.Д. Алпро Власеница (Број 01-335-3/11)
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ТРЕЋИ КАНДИДАТ

1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме Сања (Жељко) Продановић

Датум рођења 08. 02. 1986. Године, Сарајево, Центар,  БиХ
Установе у којима је био запослен Универзитет у Источном Сарајеву - Економски

факултет Пале (2010-2014 )
Звање/радна мјеста Универзитет у Источном Сарајеву - Економски

факултет Пале (2010-2014 )

Асистент (ужа научна област: Менаџмент)

Научна/умјетничка област Друштвене науке- Економија
Чланство у научним стручним
организацијама или удружењима

---

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије:
Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву
Смјер: Економија јавног сектора

Мјесто и година завршетка: Пале 02.03.2009. године, стекла звање дипломирани
економист

Просјечна оцјена: 9,39

Тема завршног рада: Република Српска и предприступни фондови ЕУ

Постдипломске студије:

Назив институције: Економски факултет Пале – Универзитет у Источном Сарајеву

Смјер: Менаџмент

Мјесто и година завршетка: Пале, 2013. године, стекла звање: Магистар економских

наука

Назив магистарског рада: Иновациони потенцијал у Босни и Херцеговини- стање и

перспективе

Ужа научна област: Менаџмент

Просјечна оцјена током студија: 9,72

Докторат:
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Назив институције:---
Мјесто и година завршетка:----
Назив дисертације:-----
Ужа научна/умјетничка област:----

Претходни избори у наставна звања (институција, звање и период):

Универзитет у Источном Сарајеву – Економски факултет у Источном Сарајеву -  Пале,
Асистент на УНО Менаџмент, 2010. године у складу са Законом о високом образовању.

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог/или последњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама)

Од избора у звање асистента, кандидаткиња је објавила сљедеће радове као
аутор/коаутор:

1. Benchmarking of Two Public Universities in Bosnia and Herzegovina, Journal of Trends in
the Development of Machinery and Associated Technology Vol. 16, No. 1, 2012, ISSN 2303-
4009 (online)Formerly: Proceedings of the International Research/Expert Conference ”Trends
in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 Dubai, AUE, 10-
12 September 2012 EDITORS: Dr. Sabahudin Ekinović, Dr. Senay Yalcin, Dr. Joan Vivancos
Calvet

2. Људски ресурси: Извор конкурентске предности туристичке привреде, Зборник
радова; Прва научно-стручна конференција- Развој компетентних људских ресурса за
потребе туризма у земљама региона ЈИЕ, 28-31 март 2012, Јахорина, Босна и
Херцеговина; ИСБН: 978-9958-0912-0-9; ЦОБИС.БХ-ИД 19713030; стр. 305-319

3. Значај образовања и мотивисања запослених у развоју туристичке привреде,
Зборник радова; Прва научно-стручна конференција- Развој компетентних људских
ресурса за потребе туризма у земљама региона ЈИЕ, 28-31 март 2012, Јахорина, Босна и
Херцеговина; ИСБН: 978-9958-0912-0-9; ЦОБИС.БХ-ИД 19713030; стр. 355-365
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4. Иновативност у функцији јачања конкурентности Босне и Херцеговине, TEHNO-
EDUCA PROCEEDINGS TOPIC: WITH ENTREPRENEURIAL IDEAS TOWARDS
BETTER FUTURE; VI Students scientific and expert conference; Новембар 2012; ИССН
1840-2526 Год.6/ Вол.1; стр. 128-137

5. Предузетнички подухват: „Nelton Exchange“; TEHNO-EDUCA PROCEEDINGS
TOPIC: WITH ENTREPRENEURIAL IDEAS TOWARDS BETTER FUTURE; VI Students
scientific and expert conference; Новембар 2012; ИССН 1840-2526 Год.6/ Вол.1; стр. 120-
128

6. The role of the universities in developing competencies aligned with labour market
requirments; The second entrepreunership conference:  Recruitment through the prism of
entrepreneurship, 2012., Faculty of Economics Podgorica, Montenegro, IСБН 978-86-80133-
63-8, ЦОББИС.ЦГ-ИД 21666576; стр.19-28

7. Reseach of innovation potential in Bosnia and Herzegovina considering the aspect of
management and decision making about RDI activities, VII scientific- research conference
with international dimension ”QUALITY 2013”, Неум, БиХ, 06. – 08. juni 2013

8. Science-Tehnology Park Ilidža as a Generator of Innovation Popential and SMEs
Development in Bosnia and Herzegovina, Periodicals of Engineering and Natural Science,
Vol.1 No.2 (2-13), ISSN 2303-4521; стр. 51-55

9. The turnaround strategy and courses of action of companies in the crisis, Зборник радова
Економског факултета, 2013.; ИССН 1840-3557, ЦОБИС: БХ-ИД: 16736262; стр. 101-
111

10. Research of innovation potential in B&H in the function of the absorption capacity of
innovations, Proceedings of the 17th International/Expert Conference „Trends in the
Development of Machinery and Associated Tehnology“ TMT 2013 Истанбул, Турска, 10-11
Септембар 2013.; ИССН: 1840-4944; EDITORS: S. Ekinović, J. Vivancos, S. Yalcin; стр.
333-336

11. Допринос тумачењу и имплементацији критерија за акредитацију студијских
програма на високошколским установама у БиХ, VII scientific-research conference with
international dimension „QUALITY 2013“, Неум, БиХ, 6-8 јуна 2013.; ИССН:1512-9268;
стр. 345-350

12. Потенцијалне перспективе развоја мреже малих аеродрома Јадранског залеђа,
Друга научно-стручна конференција- Јахорински пословни дани: Предузетништва,
Гастрономије и Турузма, 5-9 март 2013., Jахорина, БиХ; ИСБН: 987-9958-0912-1-6;
ЦОБИС:БХ- ИД 20585990; стр. 34-52

Кандидаткиња је уз бибилографију доставила по један примјерак свега наведеног у
библиографији.
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4. Образовна дјелатност кандидата
Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

Кандидаткиња је од избора у звање асистента на ужу научну област Менаџмент на
Економском факултету Источно Сарајево од 2010. године до данас ангажована/или
била ангажована у образовном односно наставном процесу – извођењу вјежби на
предметима из УНО Менаџмент: Менаџмент, Менаџмент људских ресурса,
Предузетништво, Стратегијско пословно планирање, Предузетништво у туризму на
Економском факултету на Палама (Универзитет у Источном Сарајеву) и вјежби на
предметима из УНО Менаџмент: Менаџмент туристичких дестинација и Хотелијерство
на Филозофском факултету на Палама (Универзитет у Источном Сарајеву).

5. Стручна дјелатност кандидата
Стручна дјелатност прије првог и / или последњег избора/реизбора

Стручна дјелатност кандидата до данас огледа се у:

- Средња школа Гимназија Источна Илиџа (2000-2004)
- Просјечна оцјена током средњошколског образовања: 5,00/ 5,00 (Ученик Вуковац)
- Назив матурског рада: Вектори и њихова примјена
- Завршене основне студије (2004-2008)
- Просјечна оцјена током основног студија: 9,39; проглашена Студентом генерације
- Завршене постдипломске-магистарске студије (2008-2013)
- Просјечна оцјена постдипломског-магистарског студија износи: 9,72
- Студијски боравак на Karl Franzens University of Graz, Аустрија (2013)
- Студијски боравци у Словенији, Хрватској и Њемачкој за потребе научно-стручног
истраживања у области менаџмента, иновативности и предузетништва (2012/2013)
- Стручна усавршавања у области Public Relations, Србија (2009/2010)

Кандидаткиња је учествовала на сљедећим семинарима, конференцијама и
практикумима:

- The quality of RDI statistical data in the Western Balkan Countries (2012. године, БиХ);
- Припрема приједлога пројеката у оквиру програма FP7- PEOPLE (2012. године,
БиХ);
- Benchmarking in management of HEI – Examples in Padeborn; Characteristics of a good
benchmarking model – EU Experience (2013. године, БиХ);
- Повезивање иновационих стратегија, политика и подршке иновацијама (2013.године,
БиХ);
-  Развијање мјера за подршку иновацијама (2013. године, БиХ);
- SEECEL Think and act entrepreneurially (2013. године, Хрватска),
- Међународна стручна конференција TMT 2012 (2012. године, Дубаи, Уједињени
Арапски Емирати);
- Научно-стручна конференција са међународним учешћем RT-JIE-2012 (2012. године,
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БиХ);
- Међународна студентска конференција TEHNO-EDUCA 2012 (2012. године, БиХ);
- II Конференција о предузетништву: Запошљавање кроз призму предузетништва
 (2012. године, Црна Гора);
-  Научно-стручна конференција са међународним учешћем JPD-PGT-2013 (2013.
године, БиХ);
-  Научно-истраживачка конференција са међународним учешћем QUALITY 2013
(2013. године, БиХ);
-   European conference of technology and society (2013. године, БиХ);
-  III конференција о предузетништву: Иновације и криза кроз призму предузетништва
(2013. године, Црна Гора)
- Међународна стручна конференција TMT 2013 ( 2013. године, Турска)
- Семинар личних и професионалних вјештина: Soft skills academy (2013. године, БиХ )
- Семинар у области Public Relations ARENA (2013. године, БиХ)
- Радионица Revicon: Трећи позив за додјелу бесповратних средстава из фондова ЕУ
(2013. године, БиХ)

Кандидаткиња је у периоду од 2011. године до 2013. године била члан организационих
одбора и секретар многих међународних научно- стручних конференција.

Кандидаткиња је била члан пројектних тимова на пројектима:
- ТЕМПУС (Benchmarking as a tool for improvement of higher education

performance- 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR)
- ИПА (Development of three innovation centers in Mostar, Zenica and Banja Luka"

EuropeAid/129575/ C/SER/BA)
- Свјетска банка (Western Balkans R&D Strategy for Innovation)

- Кандидаткиња је члан уредништва Зборника радова Економског факултета
Пале.

- У току додипломског студија била је стипендиста Министарства просвјете и
културе Републике Српске и фондације „Др Милан Јелић“-за изузетно
талентоване студенте

- У току постдипломског-магистарског студија била је стипендиста
Министарства науке и технологије Републике Српске, Града Источно Сарајево
и Аустријске агенције за међународну сарадњу и мобилност у образовању,
науци и истраживању (ОЕАД).

Кандидаткиња у својој пријави наводи:

- Познавање рада на рачунару: МС Office (одлично) и Рачунарске мреже и
интернет (одлично)
(достављена четири цертификата о похађању курсева рачунара)

- Страни језици:
Енглески језик (proficient user)
(достављено девет цертификата о похађању кусрева енглеског језика)
Руски језик (proficient user)
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III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Након прегледаних пријава на конкурс, Комисија за писање извјештаја за избор
сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент у саставу:  др
Марко Шарчевић, ванредни професор, Економски факултет Пале; др Гордана Илић,
ванредни професор, Економски факултет Бања Лука и др Тихомир Спремо, ванредни
професор, Економски факултет Пале, је утврдила да су све 3 (три) пријаве
благовремено пристигле.

Приликом давања препоруке за избора кандидата у звање вишег асистента за ужу
научну област Менаџмент, Комисија се руководила критеријумима наведеним у
Закону о високом образовању Републике Српске који представљају минималне
критеријуме који сви кандидати морају да испуњавају, затим оцјеном њиховог
досадашњег научно-истраживачког и наставног рада, те њиховим досадашњим
предавачким искуством у области високог образовања.

Прегледом приспjелих материјала на конкурс и разматрањем испуњености услова за
избор у звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент, Комисија констатује,
да од три пријављена кандидата, један кандидат не удовољава у потпуности условима
и конкурса, и то:

- Кандидат Темин Шачић не испуњава услове за избор у звање у које се бира у
складу са члановима 77, 78., и 87. Закона о високом образовање (просјечна
оцјена на првом циклусу студија је 6,91, а на другом циклусу студија 7,75).

Даљим разматрањем приспјелих материјала Комисија је констатовала да два
кандидата удовољавају условима конкурса, а то су Сања Продановић и Синиша Савић.

Увидом у достављену документацију, Комисија је констатовала сљедеће за
кандидаткињу Сању Продановић:

1. Кандидаткиња Сања Продановић је доставила пријаву на Конкурс за избор у
звање вишег асистента за ужу научну област «Менаџмент». Увидом у
достављену документацију по расписаном конкурсу, Комисија је констатовала
да кандидаткиња испуњава све услове  прописане чланом 77., 78, 87. Закона о
високом образовању. На основном студију остварила је просјечну оцјену 9,39,
а на другом (постдипломском-магистарском студију) 9,72.

2. Кандидаткиња је проглашена за студента генерације.

3. Кандидаткиња је завршила постдипломске-магистарске студије на смјеру
Менаџмент.

4. Такође, Кандидаткиња има ранији избор у звање асистента и то на исту ужу
научну област за коју се бира виши асистент.

5. Кандидаткиња има објављених 12 научних радова и сви припадају области
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Менаџмент. Од објављених радова, два рада су била презентована на пленарној
сесији. Уз библиографију, кандидаткиња је доставила по један примјерак свега
наведеног у библиографији.

6. За вријеме основног студија, Кандидаткиња је била стипендиста Министарства
просвјете и културе Републике Српске и фондације „Др Милан Јелић“- за
изузетно талентоване студенте. У току постдипломског-магистарског студија
била је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске,
Града Источно Сарајево и Аустријске агенције за међународну сарадњу и
мобилност у образовању, науци и истраживању(ОЕАД).

7. У сврху научно-истраживачких активности и стручног усавршавања у
области менаџмента, предузетништва и иноватовности била је на студијским
боравцима у Србији, Њемачкој, Словенији и Хрватској. У сврху стручног
усавршавања у области менаџмента (иновативност) боравила је на Karl
Franzens Универзитету у Грацу (Аустрија).

8. Кандидаткиња је била члан пројектних тимова БиХ на међународним
пројектима,  и то:  пројектима Европске Комисије (ТЕМПУС),  ИПА пројекту и
пројекту Свјетске банке.

9. Кандидаткиња је активно учествовала на многим научним, стручним,
истраживачким, како домаћим тако и међународним конференцијама са
објављаним радовима у: Босни и Херцеговини, Црној Гори, Уједињеним
Арапским Емиратима и Турској. Такође, учествовала је на бројним семинарима
из области менаџмента.

10. Кандидаткиња посједује сљедеће додатне цертификате и дипломе:

- Цертификат о учешћу на 6. Међународној студентској конференцији ТEHNO-
EDUCA

- Цертификат о учешћу на едукацији на пољу Public Relations
- Цертификат о учешћу у радионици: Трећи позив за додјелу бесповратних

средстава из фондова ЕУ
- Цертификат за успјешно похађање и завршен семинар личних и

професионалних вјештина
- Девет цертификата о похађању курсева енглеског језика
- Четири цертификата о похађању курсева рачунара
- Диплому Вук Караџић

11. Кандидаткиња је члан уредништва Зборника радова Економског факултета
Пале, а била је члан како организационих одбора и секретар научно-стручних
конференција са међународним учешћем, тако и међународних студентских
конференција.

12. Кандидаткиња је добитник бројних похвала и награда за изузетан успјех у
току свог школовања од стране:  Општине Источна Илиџа,  Општине Источно
Ново Сарајево и Универзитета Источно Сарајево.
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13. Кандидаткиња посједује искуство  и одличне резултате у раду са студентима
на Економском факултету у Источном Сарајеву – Пале као асистент на
предметима из УНО Менаџмент, потврђене између осталог и кроз студентску
валоризацију наставног процеса, као један од најбоље оцијењених асистената
на редовним студентским анкетама.

Увидом у достављену документацију, Комисија је констатовала сљедеће за
кандидата Синишу Савића:

1. Кандидат Синиша Савић је  доставио пријаву на Конкурс за избор у звање
вишег асистента за ужу научну област «Менаџмент». Увидом у достављену
документацију по расписаном конкурсу, Комисија је констатовала да кандидат
испуњава све услове  прописане чланом 77., 78, 87. Закона о високом
образовању. На основном студију остварио је просјечну оцјену 8,93 а на другом
(постдипломском-магистарском студију) 9,30.

2. Кандидат нема претходне изборе у наставна/сарадничка звања.

3. Кандидат нема објављене научне/стручне радове.

4. Кандидат је завршио постдипломске-магистарске студије на смјеру Пословне
финансије и банкарство.

5. Кандидат посједује Увјерење о стручној оспособљености за обављање радних
задатака из описа послова за радно мјесто „Планирање и извјештавање“ у
Финансијско-административном сектору у А.Д. Алпро Власеница (Број 01-335-
3/11)

Комисија констатује да, у смислу језичког и информатичког образовања, оба
кандидата, и Сања Продановић и Синиша Савић, посједују изузетне квалификације.

                             * * *

Имајући у виду све претходно наведено,  а у складу одредбама Закона о високом
образовању Републике Српске, те на основу увида у научне и стручне оријентације
кандидата, остварених резултата у наставним, научно-истраживачким и стручним
активностима, Комисија даје предност Сањи Продановић и констатује да она
испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање вишег асистента за ужу
научну област „Менаџмент“. Предност Сање Продановић у односу на остале
кандидате огледа се у чињеницама да је завршила одговарајући постдипломски студиј,
једина је раније бирана у звање асистента на УНО Менаџмент, те има највеће
просјечне оцјене на првом циклусу студија (9,39) и на другом циклусу студија (9,72).
Такође, Комисија сматра да Сања Продановић има предност у односу на друге
кандидате и на основу досадашњег искуства и резултата у раду са студентима на
Економском факултету у Источном Сарајеву – Пале као асистент на предметима из
УНО Менаџмент, потврђене између осталог и кроз студентску валоризацију наставног
процеса. Потом, предност Сање Продановић у односу на друге кандидате је у томе да
је  она учествовала на многим стручним усавршавањима
(семинарима/радионицама/студијским боравцима) из области менаџмента у земљи и
иностранству, једина има објављене научне радове из области Менаџмента, као и
учешће на домаћим и међународним научно-стручним конференцијама, те
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валоризоване наставне, научно-истраживачке и пројектне активности у области.

У складу са свим претходно наведеним, Комисија једногласно предлаже
Наставно-научном Вијећу Економског факултета – Пале и Сенату Универзитета
у Источном Сарајеву да

Мр Сању Продановић

изабере у звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент.

Источно Сарајево, 13.02.2014. године

                                                                  Чланови Комисије:

                                     1._______________________________________________________
Проф. др Марко Шарчевић, ванредни професор, УНО Предузетничка економија,
Економски факултет Источно Сарајево, предсједник

                                    2. _______________________________________________________
Проф. др Гордана Илић, ванредни професор, УНО Менаџмент, Економски факултет
Банја Лука, члан

                                 3. _________________________________________________________
Проф. др Тихомир Спремо, ванредни професор, УНО Предузетничка економија,
Економски факултет Источно Сарајево, члан


