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

 

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 30.03.2016., дневне новине „ Глас Српске“ 

Ужа научна/умјетничка област: Монетарна економија, ужа област образовања 

Монетарне финансије и банкарство ( предмети: Монетарна економија и Банкарски 

менаџмент) 
Назив факултета: Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Дајана ( Миодраг) Ковачевић 

Дјевојачко презиме: Радовић 

Датум и мјесто рођења: 16.02.1990. године, Сарајево 

Установе у којима је био запослен: Економски факултет Пале, Универзитет у Источном 

Сарајеву 

Звања/ радна мјеста: Асистент на Економском факултету Пале (2013-2017) 

Научна/умјетничка област: Маркетинг 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснвне студије(студије првог циклуса): 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале 

Мјесто и година завршетка: Основне студије завршила на Економском факултету на 

Палама, 2012. године ( просјечна оцјена током студирања 9,75 – студент генерације, 

добитница Плакете Универзитета за изузетан успјех током студирања) 

 

Постдипломске студије(студије другог циклуса): 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале 

Мјесто и година завршетка: Пале, 2015.године; студијски програм Финансије                    

( просјечна оцјена током студирања 10,00) 

Назив мастер рада: „Међуоднос интерне ревизије и процеса управљања ризицима у 

финансијским институцијама са освртом на БиХ“ 
Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија 

 

Докторат(студије трећег циклуса): 

Назив институције: 

Мјесто и година завршетка: 

Назив дисертације: 

Ужа научна/умјетничка област: 

 

 

 

 



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

- Асистент за ужу научну област Маркетинг на Економском факултету Пале ( 2013- 

2017.) 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

 Радови послије последњег избора/реизбора 

 

I) Рад у часопису међународног значаја: 

 

1. Пророк, В., Радовић, Д. " Тестирање слабе хипотезе ефикасности на тржишту 

капитала Србије", Socioeconomica - Научни часопис за теорију и праксу друштвено - 

економског развоја, Нови Пазар, Вол. 3, бр. 5, јун 2014 

 

У раду је приказана теоријска основа слабог облика хипотезе ефикасности тржишта 

капитала, те је на бази дневних података о кретању два најзначајнија индекса Београдске 

берзе BELEX 15 у периоду од 1. октобра 2005. до 31. децембра 2013. и BELEX LINE у 

периоду од 30. септембра 2004. године до 31. децембра 2013. године извршено њено 

тестирање. У раду се анализом историјских података, примјеном хипотезе случајног хода, 

испитала могућност остваривања изнадпросјечних приноса на тржишту капитала Србије, 

претпостављајући постојећу неефикасност и лошу ситуацију на тржишту капитала Србије 

насталу усљед недовољног степена либерализације тржишта капитала, ниског нивоа 

капитализације, скупог и спорог обављања трансакција, незаконитог  мијешања државних 

органа у трансакције и сл. Резултати добијени у раду, потврђују чињеницу да је тржиште 

капитала у Србији неефикасно и да указује на слабу одрживост хипотезе о ефикасности 

тржишта капитала, што је и претпостављено. 

 

2. Пауновић С; Поповић Б., Ковачевић Д., „Профитабилност банака Босне и 

Херцеговине: панел анализа“ , у процедури објављивања у Зборнику радова Економског 

факултета Пале; рад одбрањен на научној конференцији са међународним учешћем 

„Јахорински пословни форум 2016“  

 

У раду су истражени фактори који детерминишу профитабилност банкарског 

сектора Босне и Херцеговине мјерену повратом на имовину и нето каматном маржом у 

периоду 2008-2014. године. У раду су укључене независне варијабле распоређене као: 

интерне, које су специфичне за пословање банака и екстерне које представљају 

најзначајније макроекономске индикаторе. Анализа је показала да од интерних варијабли 

најзначајнији утицај имају однос трошкова и имовине, однос сталне и укупне имовине, те 

обим банке, док је међу екстерним варијаблама значајан утицај на кретање 

профитабилности банкарског сектора Босне и Херцеговине показала инфлација. 

 

II) Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у цјелини 

 

1. Радовић Д; „Туристичка понуда Јахорине – јавни или луксузни производ“, 

Зборник радова са Треће научно-стручне конференције „Јахорински пословни дани – 

Иновативност и предузетништво у туризму“, 2014. године, стр 202-208. 

 

У раду је дат приказ основних карактеристика јавног и луксузног производа уз 

навођење одредница истих на примјеру туристичке понуде Јахорине. У раду се долази до 

закључка да тренутна ситуација потврђује искуствено прихваћен опис туристичке понуде 

као луксузне, али да с обзиром на специфичности јавног предузећа у овој дјелатности 

постоје карактеристике које ту понуду чине јавном, те је дат приказ могућности које 

туристичку понуду олимпијског центра Јахорина приближавају јавном производу. 



4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

 

 Након избора у звање асистента, Дајана (Радовић) Ковачевић је током протекле 

три године обављала све дужности асистента: извођење наставе на основном и мастер 

студију из више предмета, одржавање консултација студентима, рад са студентима на 

припреми студентских радова за конференције и такмичења и сл. 

 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 

- Прије избора у звање асистента учествовала у пројекту Економског института ад 

Бања Лука:„ Израчунавање трошкова саобраћајних незгода у Републици Српској“          

( фебруар-април 2012.), те радила феријалну праксу у Централној банци БиХ у 

одјељењу Трезора у периоду мај-јун 2011. године. 

 

- Послије избора у звање асистента: 

 

- Похађала радионице  „Хоризонт 2020“ у организацији „Euroedu Centra“ из Београда 

под називима: 

– „Финансирање истраживачко-развојних пројеката Хоризонта 2020 из средстава 

ЕУ“,  

- Припрема буџета пројекта за пријаву на конкурсе Еу 2014-2020, Извјештавање и 

ревизија“ 

 

 - Испред економског факултета, учествовала у  заједничком пројекту Европске уније и 

Вијећа Европе „Стратешки развој високог образовања и стандарда квалификација“ 

2014-2015  

  

- Учествовала у љетној школи Resita network summer school: Business Communication – 

BUSCOMM 2014“, у периоду 24-29. август 2014 

 

- Учетвовала као члан организационог одбора научне конференције са међународним 

учешћем „ Јахорински пословни форум“ 2014. и 2015. године 

 
 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Резултат интервјуа са кандидатима 

 Интервју са кандидат(кињ)ом пред Комисијом коју су чинили проф. др Ново 

Плакаловић и проф. др Витомир Старчевић одржан је 18.05.2016. године на 

Економском факултету Пале. Током интервјуа утврђено је да кандидаткиња показује 

интересовање за научно-истраживачки рад у области за коју се пријавила и да је 

мотивисана за даље научно и стручно усавршавање  и рад са студентима. 

 

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за 

коју је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању 

РС  (Службени гласник РС  број: 73/10) 

 

  

 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

На основу увида у приложену документацију која се захтјева условима  конкурса те 

обављеном интервјуу са кандидат(кињ)ом, Комисија је закључила да кандидаткиња Дајана 

Ковачевић, иначе и једини кандидат пријављен на овај конкурс,  испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању. Ријеч је о надпросјечној студенткињи и 

сарадници, која је до сада све своје професионалне и наставне обавезе завршавала  са 

успјехом тј., врло квалитетно и ефикасно. Из тих разлога Комисија предлаже ННВ 

Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да кандидаткињу 

Дајану Ковачевић изабере у звање Виши асистент на ужу научну област Монетарна 

економија, ужа област образовања Монетарне финансије и банкарство ( предмети: 

Монетарна економија и Банкарски менаџмент) 

 

 

 

Чланови Комисије: 

 
1. ____________________________________________________________________ 

Др Ново Плакаловић, редовни професор, ужа научна област Монетарна 

економија, Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, 

предсједник комисије 

         

 

2. _______________________________________________________________________

Др Ненад Вуњак, академик, редовни професор, ужа научна област Пословне 

финансије, Банкарство, Економски факултет Суботица Универзитета у Новом Саду, 

члан 
 

 

3. _______________________________________________________________________

Др Витомир Старчевић, ванредни професор, ужа научна област Монетарна 

економија, Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном 

Сарајеву, члан 

 

 


