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На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 57. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву, Наставно - научно вијеће Економског факултета Универзитета у
Источном Сарајеву је на XXVI сједници одржаној дана 05.03.2015. године, донијело
Одлуку, број: 370/15, о именовању Комисије за припремање извјештаја за избор
сарадника у звање асистента по расписаном конкурсу у дневном листу „Глас Српске“
од 04.03.2015. године за ужу научну областу Предузетничка економија (ужа област
образобвања Предузетничка економија) у саставу:
1. др Тихомир Спремо, ванредни професор, УНО Предузетничка економија,
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, предсједник;
2. др Бранислав Машић, редовни професор, УНО Менаџмент, Универзитет у Источном
Сарајеву, Економски факултет Пале, члан;
3.  др Никола Вукмировић,  редовни професор,  УНО Предузетничка економија,
Универзитет у Бања Луци, Економски факултет, члан;
У складу са одредбама чланова 91. и 92. Закона о високом образовању, а након увида у
конкурсни материјал пријављених кандидата, Комисија Наставно-научном вијећу
Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси

И 3 В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА У ЗВАЊЕ

АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА (УЖУ
ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА)

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: дневни лист „Глас Српске“ од 04.03.2015. године
Ужа научна област: Предузетничка економија
Назив факултета: Економски факултет Источно Сарајево - Пале
Број кандидата који се бирају: један (1)
Број пријављених кандидата: шест (6)

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Марковић (Драган) Наташа
Датум и мјесто рођења: 13. 06.1983. године, Добој
Установе у којима је био запослен:
а) Фонд ПИО РС од 03.01. 2013.до 31.12.2014.године
Звања/ радна мјеста: -
Научна/умјетничка област: -
Чланствоу научним и стручним организацијама или удружењима: -
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2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Факултет спољне трговине у Бијељини
Мјесто и година завршетка: Бијељина 05. 02.2008.године.

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Факултет пословне економије у Бијељини
Мјесто и година завршетка: Бијељина 03.07.2013. године,
Назив магистарског рада: „Јавно приватно партнерство у функцији
финансирања инфраструктуре и услуга у Босни и Херцеговини“
Ужа научна област:
Докторат (студије трећег циклуса):
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна област:

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

3. Научна дјелатност кандидата

4. Образовна дјелатност кандидата

Oбразовна дјелатност кандидата огледа се кроз:

-  Завршене студије првог циклуса (2008-2012) – смјер Финансије и банкарство
-  Просјечна оцјена током треће и четврте (3-4)  године студија: – 9,71
- Завршени постдипломски студиј - смјер Финансије и банкарство на Факултету
пословне економије Бијељина, Универзитет Источно Сарајево и стекла звање магистра
економских наука. - Просјечна оцјена током постдипломских студија: 9,50

5. стручна дјелатност кандидата

- Кандидат је била учесник Међународне конференције тржишта капитала.

Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима

- Кандидат Марковић Наташа није навела ни приложила на увид доказ о
публикованим научним и стручним радовима у часописима или зборницима
националног или међународдног карактера.
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Други кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Александра (Зоран) Глуховић
Датум и мјесто рођења: 18. августа 1991. године у Сарајеву, општина Центар.
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: -
Научна област: -
Научно поље: -
Чланствоу научним и стручним организацијама или удружењима: -

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Економски факултет Пале УИС-у.
Мјесто и година завршетка: Пале, 11. 09. 2014.године.
Постдипломске студије (студије другог циклуса:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна област:
Докторат:
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка: -
Назив дисертације: -
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):-

3. Научна дјелатност кандидата

Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима
1)  Александра Глуховић (2012): „Праћење индивидуалних резултата рада у

предузећу“,  VI  научно -  стручна конференција са међународним учешћем
„Techno Educa  - „Предузетничким идејама у бољу будућност", Зеница, 2012.

2)   Лубура М.,  Кусмук Д.  и Глуховић А,  (2013):  „Развој породичних фирми у
БиХ и њихов значај на економски развој земље” - II научно-стручна конференција
са међународним учешћем „Јахорински пословни дани: предузетништво,
гастрономија и туризам", Јахорина, 2013.

3)   Александра Глуховић А., Кусмук Д„ и проф. др Стојановић  А. (2015):
Државна помоћ у области политике и конкурентности“, IV научно-стручна
конференција са међународним учешћем ,, Јахорински пословни дани – Туризам
у функцији економског развоја, Јахорина, 2015.
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4. Образовна дјелатност кандидата

Образовна дјелатност кандидата огледа се у:
- Завршене студије првог циклуса (2010-2014)
- Просјечна оцјена током студија износи: - 9,63
-Уписала 2014. године мастер студије  на Економском  факултету УИС-у, на
студијском  програму Макроекономија, реформе и бизнис.
- Кандидат Александра Глуховић у својој пријави наводи да активно говори енглески
језик.

5. стручна дјелатност кандидата

Током студија обављала феријалну праксу у Централној банци Босне и Херцеговине у
Одјељењу за статистику и публикације.
- Учествовала у промоцији Економског факултета Пале матурантима средњих
школа Републике Српске.
Похађала сљедеће семинаре и радионице:

1) „Израда пословног плана" (Business Inovation Programs), Економски факултет
Пале, 2013:

2) Конференција о односима са јавношћу - ПР Арена,  Сарајево, 2013:
3) Семинар личних и професионалних вјештина (Soft Skills Academy 2013), Источно

Сарајево; Програм за неформалну едукацију „Твоја каријера почиње овдје“ у
организацији компаније Ernst &Young и ентитетских завода за запошљавање,
Сарајево,

- Учествовала у такмичењу „Израда маркетинг плана - улазак на тржиште Be brand-a
„ гдје је освојила заједно са тимом 4. мјесто.
-  У јулу 2014.  године похађала Љетну школу економије на Институту економских
наука у Београду,  као једини студент из Босне и Херцеговине који је прошао
селекцију и ушао у избор од 30 учесника са простора бивше СФРЈ.

Трећи кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Јелена (Властимир) Марјановић
Датум и мјесто рођења: 26. августа 1991. године у Сарајеву, општина Центар.
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: -
Научна област: --
Чланствоу научним и стручним организацијама или удружењима:-



5

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Економски факултет Пале УИС-у.
Мјесто и година завршетка: Пале, 11.07.2014.године.
Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна област:

Докторат:
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације: -
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

3. Научна дјелатност кандидата

Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима
- Марјановић, Ј.,Ђерић Б.: „Опортунитетни трошак образовне политике у
Републици Српској и неусаглашеност са политиком запошљавања“, Књига
сажетака, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2014, стр. 132-133 (У току је
штампање Зборника радова. У књизи сажетака објављен је апстракт рада.);
- Марјановић, Ј., Турунташ, Б., Јојић А.:“Љетњи туризам на Јахорини-
Међузависност максималног искориштења капацитета и остварења профита“
(секција студентских радова);
- Марјановић, Ј., Јојић А., Турунташ, Б.(2012):“Предузетничким идејама ка љепшој
будућности“, Предузетнички подухват: нови производи од пластичних кеса,
Зборник радова TECHNO-EDUCA 2012. VII студентска научно-стручна
конфереција, Зеница, год. 6, Вол. 1, 2012, стр. 137-142, ISSN 1840-2526.

4. Образовна дјелатност кандидата

Образовна дјелатност кандидата огледа се кроз:
- Завршене студије првог циклуса (2010-2014)
- Просјечна оцјена током студија износи: - 9,97
- Уписала II циклус студија на Економском факултету у Палама 2014: Студијски
 програм Пословно управљање.
Кандидат у својој пријави наводи:
- Познавање рада на рачунару Microsoft office ( Word, Power Point, Excel) као и рад са
web претраживачима и e-mail-ом.
- Страни језици:
Енглески језик (разумијевање: слушање- Б2, читање- Б2; говор: говорна
интеракција- Б2, говорна продукција- Б2; писање- Б2);
Руски језик (разумијевање: слушање- А2, читање- А2; говор: говорна интеракција- А2,
говорна продукција- А2; писање- А2).
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5. Стручна дјелатност кандидата

Током студија активно учествовала на сљедећим конференцијама:
- Седми научно-стручни скуп .“Студенти у сусрет науци" са међународним
учешћем, Бања Лука, 26. новембар - 28. новембар 2014. године;
-Друга научно-стручна конференција  „Јахорински пословни дани
предузетништва, гастрономије и туризма", Јахорина, 5. март - 9. март 2013.
године;
-Шеста студентска научно-стручна конференција TECHNO-EDUCA 2012.
„Предузетничким идејама ка љепшој будућности", Зеница, 7. новембар - 8.
новембар 2012. године.

У преиоду од 03.05.2012 до 31.05. 2012. године обавила праксу у Централној банци
БиХ.

Четврти кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Сања (Јован) Мандић
Датум и мјесто рођења: 03. 11. 1989. године у Сарајеву, општина Центар.
Установе у којима је био запослен: Универзитет за пословни инжињеринг и
менаџмент-Бања Лука-одељење у Источном Сарајеву 01.10.2014.-28.02.2015.
Звања/ радна мјеста: предавач-асистент на предмету Основи економије
Научна област: -
Научно поље: -
Чланствоу научним и стручним организацијама или удружењима: -

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Економски факултет Пале , Универзитет у Источном Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Пале, 11. 09. 2012.године.
Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна област:
Докторат:
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације: -
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
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3. Научна дјелатност кандидата

Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима
1) Радојковић О., С.Мандић: “Значај манифестационог туризма у опшини Пале“ III.

Међународно-научно стручна конференција Јахорински пословни данаи –
Предузетништво и туризам, Јахорина 2014.

4. Образовна дјелатност кандидата

Образовна дјелатност кандидата огледа се у:
- Завршене студије првог циклуса (2008-2012)
- Просјечна оцјена током студија износи: 9,36
-Уписан мастер студиј на Економском факултету Пале Универзитета у
Источном
Сарајеву 2012.год, студијски програм Пословно управљање-смјер менаџмент.
- Просјечна оцјена током студија: 10,0
- Одобрена тема мастер рада: Пословање савремених корпорација у условима
кризе-примјена менаџмент инструмената и система – рад у току.
- Предавач-асистент на предмету Основи економије- Универзитет за пословни
инжињеринг и менаџмент-Бања Лука-одељење у Источном Сарајеву.
Кандидат у својој пријави наводи:

- Познавање рада на рачунару Microsoft office ( Word, PowerPoint, Excel)
- Страни језици:

Енглески језик (писање-одлично, читање-одлично, говор-врло добар)
Њемачки језик (писање-врло добро, читање-одлично, говор-добар)
Руски језик ( писање- врло добро, читање - врло добро, говор-добар).

5. Стручна дјелатност кандидата

У преиоду од 03.05.2012 до 31.05. 2012. године обавила праксу у Централној банци
Босне и Херцеговине.
- У преиоду од 01.01.2013 до 31.12. 2013. године успјешно завршила приправнички
стаж у области књиговодства и менаџмента – Мандић Петрол д.о.о. Сарајево.

Пети кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Дајана (Славољуб) Марковић
Датум и мјесто рођења: 08. септембар 1990. године у Сарајеву, општина Центар.
Установе у којима је био запослен: -
Звања / радна мјеста:
Научна област: -
Научно поље: -
Чланствоу научним и стручним организацијама или удружењима: -
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2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса)::
Назив институције: Економски факултет Пале УИС-у.
Мјесто и година завршетка: Пале, 25.09.2013.године.
Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна област:
Докторат:
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације: -
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

3. Научна дјелатност кандидата

Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима
- Кандидат Дајана Марковић није навела ни приложила на увид доказ о публикованим
научним и стручним радовима у часописима или зборницима националног или
међународдног карактера.

4. Образовна дјелатност кандидата

- Завршене студије првог циклуса (2009-2013)
- Просјечна оцјена током студија износи: - 9,39
- Уписала 2013. године мастер студије  на Економском  факултету Пале УИС-у,  на
студијском програму Макроекономија, реформе и бизнис-смјер међународна
економија.
Рад на рачунару
Добро познавање Microsoft Office paketa ( Word, Excel, PowerPoint), Google Apps, CMS,
Store Manager.
Страни језици
Енглескијезик: читање - одлично, писање - одлично, говор - одличан
Њемачки- основно знање

5. стручна дјелатност кандидата

Стручна дјелатност кандидата огледа се у следећем:
- Децембар 2013 - децембар 2014: Волонтирање у фирми Actinnovа д.о.о. Сарајево
Опис посла : Рефернет маркетинга и продаје IT Consulting,
- Април 2014-Јун 2014: IT Webmaster support. Опис посла: Израда web sitе-ова за
Renault.
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- Јул 2014 - Септембар 2014: Маркетинг промоција заштите интелектуалног
власништва у БиХ.
- Септембар 2014- децембар 2014: IT техничка помоција  при изради производа за
Француске брендове One in the city and Teeshitree.
- Децембар 2014- Фебруар 2015: Термаг д.о.о. рад на рецепцији.

Шести кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Милан (Драган) Лубура
Датум и мјесто рођења: 14. март 1991. године у Сарајеву, општина Центар.
Установе у којима је био запослен:
Звања / радна мјеста: -
Научна област: -
Научно поље: -
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: члан Научног вијећа
Научно-истразивачког института Економског фекултета Источно Сарајево.

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Економски факултет Пале УИС-у.
Мјесто и година завршетка: Пале, 25.09.2014.године.
Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна област:
Докторат:
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације: -
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):-

3. Научна дјелатност кандидата
Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима
Лубура М, Кусмук Д и Глуховић А, (2013): „Развој породичних фирми у БиХ и њихов
значај на економски развој земље” II научно-стручна конференција са међународним
учешћем „Јахорински пословни дани: предузетништво, гастрономија и туризам",
Јахорина, 2013.

4. Образовна дјелатност кандидата
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5. стручна дјелатност кандидата

Стручна дјелатност кандидата огледа се у:
1) Обављање феријалне праксе у одјељењу за платне системе, кроз коју је како

кандидат наводи добио могућност да унапређује знања  стечена на факултету у дијелу
платног система, те да кроз практичан рад сагледа улогу Централне банке БиХ у
плаћањима која се одвијају како у БиХ, теко и са иностранством;

2) Рад у одјељењу за ревизију Pricewaterhouse Coopers, Sarajevo (Босна и Херцеговина);
учествовање у спровођењу како домаћих, тако и страних пројеката;

3) Волонтер: Омладинска Организација "Motus Adulescenti", Источно Сарајево (БиХ)
- учествовање у имплементацији пројекта "Национална Кампања за борбу против
говора мржње на Интернету";

 - учествовање у другим пројектима и активносиима, који се тичу младих људи,
рјешавања њихових проблема, као и учествовање у подизању свијести грађана о
важности и могућностима  људских социјалних и других права.

6. Резултат интервјуа са кандидатима
Комисија  је дана 23.4. 2015. године обавила интервју са кандидатима, те је на основу
обављеног интервјуа закључила да се ради о одличним кандидатима који су изнијели
различито виђење о професионалном развоју своје каријере у наставном и научном процесу
на Економском факултету Пале.
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Након прегледаних пријава пристиглих на конкурс, Комисија за писање извјештаја
за избор сарадника у звање асистента за ужну научну област Предузетничка
економија (ужа област образобвања Предузетничка економија) у саставу: др
Тихомир Спремо, ванредни професор, УНО Предузетничка економија, Универзитет
у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, др Бранислав Машић, редовни
професор, УНО Менаџмент, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет
Пале и др Никола Вукмировић, редовни професор, УНО Предузетничка економија,
Универзитет у Бања Луци, Економски факултет је утврдила да се на конкурс за
асистента за ужу научну област Предузетничка економија пријавило шест кандидата,
чије пријаве су потпуне и благовремено поднесене. Свих шест кандидата испуњавају
услове који су предвиђени у одредби члана 77 Закона о високом образовању и члану
37 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у
Источном Сарајеву.
Приликом избора кандидата за ужу научну областу Предузетничка економија (ужа
област образобвања Предузетничка економија), Комисија се руководила следећим
критеријима: просјечна оцјена на I Циклусу студијима; трајање студирања;
просјечна оцјена на катедри пословна економија и менаџмент; опредијељеност за
област образовања на постдипломскoм студју (II Циклусу студија); показана

- Завршене студије првог циклуса (2010-2014)
- Просјечна оцјена током студија износи: - 9,34
- Уписао 2014. године мастер студије  на Економском  факултету Пале УИС-у,  на
студијском програму Финансије, смјер - банкарство и осигурање.
Рад на рачунару
Познавање рада (Word, Excel, PowerPoint)
- Страни језици:
Енглески језик (разумијевање: слушање- Б2, читање- Б1; говор: говорна
интеракција- Б2, говорна продукција- Б2; писање- Б1);
Њемачки језик (разумијевање: слушање- А2, читање- А2; говор: говорна
интеракција- А1, говорна продукција- А2; писање- А1).
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склоност ка научно истраживачком раду и признања за остварене резултате током
студирања.
Увидом у достављену документацију Комисија је констатовала следеће:
1. Марковић Наташа - просјечна оцјена на I Циклусу студијима треће и четврте
године 9,71. Из приложене документације не може се утврдит просјечна оцјена за I
циклус студија (1.  и 2.)  година и трајање студирања као и просјечна оцјена на
катедри пословна економија и менаџмент. Кандидат се током свог школовања на
првом циклусу студија и постдипломском студију опредијелила за - смјер Финансије
и банкарство, што је видљиво из приложених диплома. Кандидат није навела ни
приложила на увид доказ о публикованим научним и/или стручним радовима у
часописима или збрницима.

2. Александра Глуховић - I Циклус студија: просјечна оцјена 9,63; трајање
студирања 3 године 11 мјесеци и 11 дана и просјечна оцјена на катедри 9,78.
Кандидат Александра Глуховић се опредијелила за наставак студија на на II циклусу
студија за студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис, а на конгресима
и/или симпозијумима је објавила три рада као коаутор.
3. Јелена Марјановић - I Циклус студија: просјечна оцјена 9,97; трајање студирања
3 године 9 мјесеци и 10 дана; просјечна оцјена на катедри 9,87. Кандидат Јелена
Марјановић се опредијелила за наставак на II циклусу студија на студијском
програму Пословно управљање. На конгресима и/или симпозијумима је објавила као
коаутор три рада. Добитник je Плакете Универзитета у Источном Сарајеву за
изузетан успјех у току студија на Економском  факултет у Палама и  Захвалнице  за
допринос   развоју   Економског   факултета  поводом   обиљежавања  62  године
постојања Економског факултета УИС-а.
4. Сања Мандић - I Циклус студија: просјечна оцјена 9,36; трајање студирања 3
године, 11 мјесеци и 11 дана; просјечна оцјена на катедри 9,66. Кандидат Сања
Мандић се опредијелила за наставак на II циклусу студија за студијски програм
Пословно управљање. На конгресима и/или симпозијумима је објавила као коаутор
један рад.

5. Дајана Марковић - I Циклус студија: просјечна оцјена 9,39; трајање студирања 3
године 11 мјесеци и 25 дана; просјечна оцјена на катедри 9,71. Кандидат Дајана
Марковић се опредијелила за наставак на II циклусу студија за студијски програм
Макроекономија, реформе и бизнис. На конгресима и/или симпозијумима нема
објављених радова.
6. Милан Лубура - I  Циклус студија:  просјечна оцјена 9,34;  трајање студирања,  3
године 11  мјесеци и 25  дана;  просјечна оцјена на катедри 9,50.  Кандидат се
опредијелио за наставак на II циклусу студија за студијски програм Финансије. На
конгресима и/или симпозијумима је објавио као коаутор један рад.
Цијенећи наведено, Комисија након обаљеног разговора са кандидатима констатује
да: Марковић Наташа не испуњава све наведене критерије из разлога што јој је
уже образовно усмерење Финансије и банкарство, што се не може утврдит просјечна
оцјена за I циклус студија, вријеме трајања студирања и просјечна оцјена на катедри,
као и што нема доказ о публикованим научним и/или стручним радовима у
часописима или зборницима. Кандидат се није одазвала на позив за усмени разговор
пред Комисијом.

Кандидати Александра Глуховић, Дајана Марковић и Милан Лубура према овом
редосљеду су рангирани вредновањем утврђених кријеријума, при чему су све троје
своје интересовање усмјерили у друге области образовања опредјељујући се за друге
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студијске програме као наставак школоања на II циклусу студија. Кандидат Милан
Лубура није правдао свој неодолазак на позив за усмени разговор пред Комисијом.
Од наведених кандидата, само су кандидати Сања Мандић и Јелена Марјановић
уписани на Други циклус судија - Наставни програм Пословно управљање на
Економском  факултету Пале.

Узимајући у обзир напријед наведене критеријуме, Комисија је утврдила да Јелена
Марјановић од свих кандидата има највећу просјечна оцјена (9,97) на I Циклус
студија, најкраће вријеме трајања студирања 3 године 9 мјесеци и 10 дана и највећу
просјечну оцјена на катедри (9,87). Своје интересовање је недвосмислено усмјерила
за област образовања која детаљно изучава предузетништво као базну научну
дисциплину опредјељујући се за студијски програм Пословно управљање као
наставак школоања на II циклусу студија. На конгресима и/или симпозијумима је
објавила као коаутор три рда, чиме је показала склоност и интересовање ка научно-
истраживачком раду. Њене изузетне образовне квалитете потврђују и бројна
признања, од којих се могу издвојит: Плакета Универзитета у Источном Сарајеву за
изузетан успјех у току студија на Економском  факултету у Палама и Захвалница
добијена за допринос развоју Економског факултета Пале поводом обиљежавања  62
године постојања Економског факултета УИС-а.

Комисија има част и задовољство да Наставно-научном вијећу Економског
факултета Пале предложи да се кандидаткиња Јелена (Властимир) Марјановић
изабере у звање сарадника асистента за ужу научну областу Предузетничка
економија (ужа област образовања Предузетничка економија).

Пале, 24.04.2015. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. ______________________________________________________
др Tихомир Спремо, ванредни професор, ужа научна

област Предузетничка економија, Економски факултет
Пале УИС, предсједник

2. ____________________________________________

др Бранислав Машић, редовни професор, ужа научна
област Менаџмент Економски факултет Пале

Универзитет у Источном Сарајеву,члан

3. _______________________________________________
                                                  др Никола Вукмировић, редовни професор, ужа научна

                                                   област Предузетничка економија, Универзитет у
                                                     Бања Луци Економски факултет,члан


