
 

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 Фискална економија 

 

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

Источном Сарајеву, број ННВ: 992-02/19 од 23.09.2019. године, именовани смо у Комисију за 

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

листу “Глас српске“ од 03.07.2019. године, за избор у академско звање виши асистент, ужа 

научна/умјетничка област Фискална економија.   

 

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 Хамид Алибашић, предсједник 

Научна област : Друштвене науке 

Научно поље:  Економија 

Ужа научна/умјетничка област:  Tеоријска економија 

Датум избора у звање: Редовни професор, 26.10.2006. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Економски факултет Брчко 

2. Проф. др  Јадранка Ђуровић-Тодоровић,  члан 

Научна област:  Друштвене науке 

Научно поље:  Економија 

Ужа научна/умјетничка област:  Финансије, банкарство и осигурање 

Датум избора у звање: Редовни професор, 22.05.2012. 

Универзитет:  Универзитет у Нишу  

Факултет/академија:  Економски факултет Ниш 

3. Проф. др Александар  Стојановић, члан 

Научна област:   Друштвене науке 

Научно поље:  Економија 

Ужа научна/умјетничка  Фискална економија 

Датум избора у звање: Редовни професор, 06.10.2017. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија:   Економски факултет Пале 

На претходно наведени конкурс пријавило се 3 кандидата: 

1. Биљана (Драгољуб) Станивук  

2. Милица (Чедомир) Станкић 

3. 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, 31/18 и 26/19), 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-260-LXVII/19. Од 

28.06.2019. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 03.07.2019. 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: Фискална економија  

Број пријављених кандидата 

3 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Биљана (Драгољуб) Станивук 

Датум и мјесто рођења 

28.12.1984. Бијељина, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина  

Институт за друштвене и економске студије „ИДЕС“ Бијељина 

Звања/радна мјеста 

Виши асистент на Универзитету у Источном Сарајеву 

Асистент на Универзитету у Источном Сарајеву 

Сарадник истраживач 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Организациони одбор часописа „Нови Економист“, Факултет пословне економије Бијељина, 

Универзитет у Источном Сарајеву. Организациони одбор Интернационалног научног скупа 

„ЕКОНБИЗ“, Факултет пословне економије Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву. 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Виша школа за спољну трговину, 

2003-2005. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Финансије, економиста за финансије 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8.0; Економиста за финансије 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет спољне трговине, 

2005-2007. 

Назив студијског програма, излазног модула 



 

 

Финансије, банкарство и осигурање, дипломирани економиста 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,47; Дипломирани економиста 

Оцјена из предмета за који ће асистент изводити наставу 

Фискална економија: 10 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 Факултет спољне трговине, 2007-2013  

Назив студијског програма, излазног модула 

 Економија, магистар економских наука 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,50, магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Економска оправданост увођења ПДВ-а у порески систем Босне и Херцеговине“ 

Ужа научна/умјетничка област 

 Финансије 

Оцјена из предмета за који ће асистент изводити наставу 

Монетарне и фискалне финансије: 10 

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

Економски факултет Београд, Универзитет у Београду, 2014. 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

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

2009.  

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, Виши 

систент, 2013. 

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 

1. „Реформа фискалног система Босне и Херцеговине“, Нови економист – часопис 

за економску теорију и праксу, број 15, Факултет пословне економије, Бијељина, 

2013. године. ISSN 1840-2313 UDK 336.763.1(497.6)  

2. „Утицај фискалне политике на економске токове у Босни и Херцеговини“, 

Economics – часопис за економску теорију и анализу, број 1, Оикос институт, 

Бијељина, 2013. године. DOI 10.7251/OIK1301009S, UDK 

338.23:336.22+336.127(497.6) 
3. „Сценарио развоја пореза на додату вриједност у Босни и Херцеговини“, XX 

Интернационални научни скуп СМ2015, Економски факултет Суботица, Палић, 

мај 2015. Године, Зборник радова, UDC:005.412:336.226.332(497.6), ISBN: 978-86-

7233-352-7, COBISS.RS-ID 296499463 

4. „Ефекти увођења диференцијалних стопа ПДВ-а на крајњу потрошњу и укупне 

јавне приходе“, III Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2015, 18-19. јун 

2015. године, Нови економист – часопис за економску теорију и праксу број 19,  

Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, јануар-јун 2016. године ISSN 

1840-2313, UDC 336.763.1(497.6) 

5. „Стратегија управљања акцизама као специфичним обликом пореске политике“, 



 

 

XXI Интернационални научни скуп СМ2016, Економски факултет Суботица, 

Палић, мај 2016. Године, Зборник радова, UDC:336.226.331(497.6) 336.1/.5(497.6) 

ISBN: 978-86-7233-356-5, COBISS.RS-ID 305500935 

6. „Фискални и нефискални ефекти измјене Закона о акцизама у БиХ“, IV 

Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2016, Факултет пословне економије 

Бијељина, Бијељина, јун 2016. године. Нови економист – часопис за економску 

теорију и праксу број 20,  ISSN: 1840-2313, UDK: 336.226.331(497.6)DOI: 

10.7251/NOE1620298S 

7. „Утицај пореске политике на привредни раст земаља у транзицији“, Биљана 

Станивук, V Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2017, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина, јун 2017. године, Зборник радова, ISBN: 978-

99955-45-25-3. UDK: 336.2:330.34(497.6 RS) 

8. „Empirical Evaluation of the Fiscal Multipliers“, Биљана Станивук, Биљана 

Ковачевић, Наташа Тешић, International Scientific Conference: Contemporary 

Approaches in the Analysis of Economic Performances, Faculty of Economics, 

University of Niš, october 2017.  ISBN 978-86-6139-145-3, UDC:336.02 

338.23:336.74 

9. „Порески клин у Републици Српској“, Биљана Станивук, VI Интернационални 

научни скуп ЕКОНБИЗ 2018, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 

јун 2018. године, Зборник радова, ISBN: 978-99955-45-26-0  UDK: 336.2(497.6RS) 

10. „Значај високошколских установа у рјешавању проблема локалне заједнице“, 

Биљана Станивук, Биљана Ковачевић, Зборник радова Пете међународне 

конференције ИЦФЕ-БД 2018., Економски факултет Брчко, новембар 2018. ISBN: 

978-99938-95-36-7 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Од 2009. на Факултету пословне економије изводи вјежбе на предметима: Принципи 

економије, Микроекономија, Банкарство, Фискална економија и Порези и царине ЕУ. 

 

У одстуству колега покривала je вјежбе из сљедећих предмета: Рачуноводство, Пословне 

финансије, Финансијска математика, Пореско и спољнотрговинско рачуноводство и 

Међународна трговина. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 ПРОЈЕКТИ 

 

1. Пројекат ЖЕНЕ НА СЕЛУ - АКТЕРКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА, Носилац пројекта 

Организација жена «ЛАРА» и Агенција за мала и средња предузећа, партнери у изради 

евалуационог плана Биљана Станивук и Биљана Ковачевић, Јул 2011. 

2. Предавања у оквиру предузетничке обуке у склопу пројекта “Континуираном 

институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини”, Фебруар-март 

2018. године, Општина Бијељина, ИЛО и Факултет пословне економије 

 

3. Пројекат EU4U, Обука у оквиру „Soft Skills Academy“ Мај, 2018. 

 

4. Локални акциони план запошљавања, Анализа и извјештај о истраживању у склопу 

“Кампање за економско оснаживање Ромкиња” које спроводи УГ Отахарин у сарадњи са 

Факултетом пословне економије Бијељина, Биљана Станивук и Биљана Ковачевић, Јул 

2018. 

 

 



 

 

 

 

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 

Оцјена из предмета за који ће асистент изводити наставу 

Фискална економија: 10 

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 

Оцјена из предмета за који ће асистент изводити наставу 

Менаџмент фискалних финанија: 9  

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 

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  

Плакете за најбољег студента треће и четврте године на смјеру Спољна трговина, 

порези и царине 

Оцјена из предмета за који ће асистент изводити наставу 

Фискална економија: 8 

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 
 

Оцјена из предмета за који ће асистент изводити наставу 

Фискална економија: није полагала 

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 три пријављена кандидата: Биљана Станивук, Милица 

Станкић и Љепојка Милановић. Интервју је одржан дана 02.10.2019. године у 13 

часова у просторијама Факултета пословне економије у Бијељини и приступила су три 

кандидата: Биљана Станивук, Милица Станкић и Љепојка Милановић. Интервју су 

обавили проф. др Хамид Алибашић и проф. др Александар Стојановић. 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 Биљана (Драгољуб) Станивук 

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 

Економиста 8,0 

Дипломирани економиста 

9.47 

Магистар економије, 9,50  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 



 

 

Рад у настави од 2009. године 

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 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: Биљана Станивук, Милица 

Станкић и Љепојка Милановић испуњавају све прописане услове за избор у академско 

звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област: Фискална економија.  

Комисија предлаже да се кандидат Биљана Станивук изабере у звање вишег асистента, 

ужа научна/умјетничка област: Фискална економија.  Изабрана кандидаткиња има 

највишу просјечну оцјену на првом и другом циклусу студија у односу на остале 

кандидаткиње. При томе, треба узети у обзир и њен досадашњи успјешан рад у звању 

асистента и вишег асистента на Факултету пословне економије Бијељина. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Проф. др Хамид Алибашић, предсједник 

 

_________________________________________ 

 

2. Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, члан 

 

_________________________________________ 

 

3. Проф. др Александар  Стојановић, члан 

 

_________________________________________ 

Мјесто: Бијељина 

 

Датум: 02.10.2019. године 


