
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег 

асистента, ужа научна/умјетничка област Рачуноводство и ревизија 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета пословне економије Бијељина, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 871-02/19 од 09.07.2019. године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас српске“ од 12.06.2019. године, за избор у академско звање виши асистент, ужа 

научна/умјетничка област Рачуноводство и ревизија.   

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 

области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума 

избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Бранко Крсмановић, предсједник 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија  

Датум избора у звање: Редовни професор, 13.7.2012. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Факултет пословне економије Бијељина 

2. Проф. др Рајко Радовић, члан 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство,  Пословне финансије 

Датум избора у звање: Редовни професор, 27.11.2008. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Факултет пословне економије Бијељина 

3. Проф. др Новак Кондић, члан 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија 

Датум избора у звање: Редовни професор, 21.6.2012. 

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет/академија: Економски факултет  

На претходно наведени конкурс пријавило се 4 кандидата: 

1. Aња (Младенко) Рајак  

2. Милица (Чедомир) Станкић 

3. Мирјана (Бошко) Штака 

4. Љепојка (Ненад) Милановић 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане члан 77. Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16 и 31/18), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и 

чланове 5, 6. и 37. 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/умјетничком вијећу Факултета пословне 

економије Бијељина и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи 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 

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-219-LXV/19 од 5.6.2019. 

године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 12.06.2019. године 

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Звање: Виши асистент 

Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија  

Број пријављених кандидата 

4 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Ања (Младенко) Рајак 

Датум и мјесто рођења 

12.7.1989. Зеница, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина  

Удружење грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин“  (УГО) 

Звања/радна мјеста 

Асистент на Универзитету у Источном Сарајеву 

Координатор пројеката; истраживач и консултант у УГО 

Научна област 

Друштвене науке 

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  

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 

2008-2012. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Пословна економија, смјер Спољна трговина, порези и царине 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,79; Дипломирани економиста - 240 ECTS 

Оцјене из предмета на којима ће асистент изводити наставу 

Рачуноводство: 10 

Финансијска контрола и ревизија: 10 

Пореско и спољнотрговинско рачуноводство: 10 

Рачуноводство финансијских организација: - 

 

 



 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 University of Greenwich, London, UK; 2017-2018. 

Назив студијског програма, излазног модула 

 Рачуноводство и финансије 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

A (Pass with Distincion – одговара нашој оцјени 10) – 90 ECTS; Master of Science with 

Distinction Рачуноводство и финансије 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Употреба бенчмаркинга за унапређења у високом образовању: случај Универзитета у 

Источном Сарајеву у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна/умјетничка област 

 Рачуноводство и финансије 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Асистент, 

2015.  

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

а)  Радови саопштени на стручним скуповима 

б)  Чланци у стручним часописима 

в) Објављене књиге 
 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

а)  Радови саопштени на стручним скуповима 

1. Стевановић С, Рајак А  (2016). 21. међународни научни скуп СМ2016 – 

стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском 

менаџменту. Специфичности рачуноводства пословних комбинација, стр. 1223-1234. 

Зборник радова ISBN 976-86-7233-356-5. UDC 657.4 (100) 339.72 

2. Крсмановић Б, Рајак А (2016). Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе. 

Перспективе рачуноводства и ревизије пред улазак у ЕУ. Утицај нове економије на 

ревизију. Зборник радова ISBN 978-9940-9399-6-0. COBISS.CG-ID 31572240 

б)  Чланци у стручним часописима 

в) Објављене књиге 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Од 2015. на Факултету пословне економије изводи вјежбе на предметима: 

Рачуноводство, Финансијска контрола и ревизија, Пореско и спољнотрговинско 

рачуноводство, Рачуноводство финансијских организација. 

Од 2016. на Факултету пословне економије изводи вјежбе на предмету Међународна 

трговина. 

Од 2018. на Факултету пословне економије изводи вјежбе на предмету Међународно 

пословно финансирање.  



 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Студент са највећом просјечном оцјеном на Факултету пословне економије на 6.  

промоцији диплома 2013. године. 

Chevening алумнисткиња 2017/18. Мастер програм акредитован од стране ACCA 

(Aсоцијација овлашћених рачуновођа у Енглеској, чије квалификације су признате 

глобално).  

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Милица (Чедомир) Станкић 

Датум и мјесто рођења 

14.08.1989. Бијељина, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

М-Оптик д.о.о. Бијељина 

СД Системи д.о.о. Лакташи 

Дасто семтел д.о.о. Бијељина 

Звања/радна мјеста 

Радник у књиговодству у М-Оптик д.о.о. 

Стручни сарадник за економско-финансијске послове у СД Системи д.о.о.  

Приправник, менаџер продаје – правна лица, руководилац логистике, директор 

логистике у Дасто семтел д.о.о.  

Научна област 

Друштвене науке 

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  

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, 2008-2012. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Економија, смјер финансијско-банкарски  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,24; Дипломирани економиста - 240 ECTS 

Оцјене из предмета на којима ће асистент изводити наставу 

Рачуноводство: 10 

Финансијска контрола и ревизија: 10 

Пореско и спољнотрговинско рачуноводство: - 

Рачуноводство финансијских организација: - 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици 

Назив студијског програма, излазног модула 

Финансије, банкарство и осигурање 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,86; Мастер економиста 

Наслов магистарског/мастер рада 

Преваре у интернет банкарству 

Ужа научна/умјетничка област 

Економске науке 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 



 

 

 

Наслов докторске дисертације 
 

Ужа научна област 
 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

а)  Радови саопштени на стручним скуповима 

 

б)  Чланци у стручним часописима 
 

в) Објављене књиге 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Курс енглеског језика, FCE. Курс њемачког језика, Б1.  

Студентска пракса у Raiffeisen Bank. 

 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мирјана (Бошко) Штака 

Датум и мјесто рођења 

16.9.1986. Сарајево, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Дата д.о.о. 

Водовод и канализација Источно Сарајево 

Књиговодствена агенција „Конто М“ 

Звања/радна мјеста 

Финансијски консултант у Дата д.о.о. 

Приправник у оквиру програма Владе РС у ЈП Водовод и канализација на пословима у 

економској струци 

Асистент у књиговодству у „Конто М“ као волонтер у току основних студија 

Научна област 

Друштвене науке 

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  

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, 2005-2009. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Економија предузећа 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Није достављена у пријави; Дипломирани економиста - 240 ECTS 

Оцјене из предмета на којима ће асистент изводити наставу 

Није достављен додатак дипломи са основних студија. 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 



 

 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале 

Назив студијског програма, излазног модула 

 Пословно управљање, смјер Менаџмент 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 9,25. Мастер економије. 

Наслов магистарског/мастер рада 

 Друштвено одговорно пословање локалних и регионалних компанија у БиХ 

Ужа научна/умјетничка област 

 Друштвене науке – економија и бизнис 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 
 

Наслов докторске дисертације 
 

Ужа научна област 
 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

а)  Радови саопштени на стручним скуповима 

б)  Чланци у стручним часописима 

в) Објављене књиге 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Курс њемачког језика, ниво Б2.  

 

ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Љепојка (Ненад) Милановић 

Датум и мјесто рођења 

11.6.1988. Тузла, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

„Call a cab“ 

Топола д.о.о. 

Звања/радна мјеста 

Административни радник 

Научна област 

Друштвене науке 

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  

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, 2007-2011. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Пословна економија, смјер Спољна трговина, порези и царине 



 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,21; Дипломирани економиста  

Оцјене из предмета на којима ће асистент изводити наставу 

Рачуноводство: 6 

Финансијска контрола и ревизија: 9 

Пореско и спољнотрговинско рачуноводство: 7 

Рачуноводство финансијских организација: - 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина 

Назив студијског програма, излазног модула 

 Међународна економија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 9,29; Мастер економије 

Наслов магистарског/мастер рада 

 Није наведен. 

Ужа научна/умјетничка област 

 Међународна економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 
 

Наслов докторске дисертације 
 

Ужа научна област 
 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

а)  Радови саопштени на стручним скуповима 

Аутор рада на Другом интернационалном научном скупу Екон-Биз – Економија и 

бизнис, Утицај глобалних промјена на економију земаља у транзицији. Бијељина 

(2014). Рад није достављен.  

б)  Чланци у стручним часописима 

в) Објављене књиге 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

На интервју су позвана сва четири пријављена кандидата: Ања Рајак, Милица Станкић, 

Мирјана Штака и Љепојка Милановић. Интервју је одржан дана 5.9.2019. године у 

11:00 часова у просторијама Факултета пословне економије у Бијељини и приступила 

су три кандидата: Ања Рајак, Милица Станкић и Љепојка Милановић. Интервју су 

обавили проф. др Бранко Крсмановић и проф. др Рајко Радовић. Комисија је прије 

итервјуа обавила увид у цјелокупну конкурсну документацију. Комисија је са 

кандидатима обавила разговор. На основу обављеног разговора са кандидатима, као и 

њиховог досадашњег рада, чланови комисије са задовољством констатују да три 

кандидата испуњавају услове предметног конкурса.  



 

 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за 

избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат Ања (Младенко) Рајак 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) завршен први и други циклус студија 

са најмање 240 ECTS, односно 60 ECTS 

бодова и најнижом просјечном оцјеном 

8,0 

испуњава Дипломирани економиста 

- 240 ECTS 

Просјек на првом циклусу 

студија: 9,79 

MSc Рачуноводство и 

финансије – 90 ECTS 

Просјек на другом 

циклусу студија: A (Pass 

with Distincion – одговара 

нашој оцјени 10)  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Студент са највећом просјечном оцјеном на Факултету пословне економије на 6. 

промоцији диплома 2013. године. Chevening алумнисткиња 2017/18. Мастер програм 

акредитован од стране ACCA (Aсоцијација овлашћених рачуновођа у Енглеској, чије 

квалификације су признате глобално). 

Други кандидат Милица (Чедомир) Станкић 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) завршен први и други циклус студија 

са најмање 240 ECTS, односно 60 ECTS 

бодова и најнижом просјечном оцјеном 

8,0 

испуњава Дипломирани економиста 

- 240 ECTS 

Просјек на првом циклусу 

студија: 9,24 

Maстер економиста - 60 

ЕCTS 

Просјек на другом 

циклусу студија: 8,86 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

  

Трећи кандидат Мирјана (Бошко) Штака 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) завршен први и други циклус студија 

са најмање 240 ECTS, односно 60 ECTS 

бодова и најнижом просјечном оцјеном 

8,0 

Не испуњава 

(није достављен 

доказ о просјеку 

оцјена са првог 

циклуса студија) 

 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Четврти кандидат Љепојка (Ненад) Милановић 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) завршен први и други циклус студија 

са најмање 240 ECTS, односно 60 ECTS 

бодова и најнижом просјечном оцјеном 

8,0 

испуњава Дипломирани економиста 

- 240 ECTS 

Просјек на првом циклусу 

студија: 8,21 



 

 

Maстер економије - 60 

ЕCTS 

Просјек на другом 

циклусу студија: 9,29 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

  

 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу анализе приложеног материјала, детаљног увида у научну и стручну 

активност кандидата Комисија констатује да кандидати: Ања Рајак, Милица Станкић и 

Љепојка Милановић испуњавају све прописане услове за избор у академско звање 

вишег асистента, ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија.  

Комисија предлаже да се кандидат Ања Рајак изабере у звање вишег асистента, ужа 

научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија, јер је кандидат са највишом 

просјечном оцјеном на првом и другом циклусу студија, а цијенећи и његов досадашњи 

рад као асистент на Факултету пословне економије Бијељина. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Проф. др Бранко Крсмановић, предсједник 

 

_________________________________________ 

 

2. Проф. др Рајко Радовић, члан 

 

_________________________________________ 

 

3. Проф. др Новак Кондић, члан 

 

_________________________________________ 

 

Мјесто: Бијељина 

 

Датум: 09.09.2019. 


