
 

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 област Информационе науке (друштвени аспекти) 

 

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

Источном Сарајеву, број ННВ: 618-02/21 од 20.10.2021. године, именовани смо у Комисију за 

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

листу “Глас српске“ од 06.10.2021. године, за избор у академско звање виши асистент, ужа 

научна област Информационе науке (друштвени аспекти).   

 

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. Др Бранко Крсмановић, редовни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Медији и комуникације 

Ужа научна област: Информационе науке (друштвени аспекти) 

Датум избора у звање: редовни професор 25.11.2010. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Факултет пословне економије Бијељина 

2. Др Раде Станкић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Медији и комуникације 

Ужа научна/умјетничка област: предмет Статистика и Математика – Пословна 

информатика 

Датум избора у звање: редовни професор 09.06.2004. 

Универзитет: Универзитет у Београду 

Факултет/академија: Економски факултет у Београду 

3. Др Лазар Радовановић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Медији и комуникације 

Ужа научна/умјетничка област: Информационе науке (друштвени аспекти) 

Датум избора у звање: редовни професор 27.05.2021. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Економски факултет Брчко 

На претходно наведени конкурс пријавило се 1 кандидат: 

1. Раде Божић  

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани 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 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-276-XXII/21 од 30.09.2021. 

године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас српске, 06.10.2021. године 

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета   

Звање: виши асистент 

Ужа научна област: Информационе науке (друштвени аспекти).   

Број пријављених кандидата 

1 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Раде (Угљеша) Божић 

Датум и мјесто рођења 

11.10.1994. Бијељина, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

„SportVision“ Бијељина и Факултет пословне економије Бијељина 

Звања/радна мјеста 

Администратор подршке корисницима и асистент у настави 

Научна област 

Информационе науке (друштвени аспекти).   

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  

Факултет пословне економије Бијељина, 2013-2017 

Назив студијског програма, излазног модула 

Пословна економија, смјер: Пословна информатика 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,91; Дипломирани економиста - 240 ECTS 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет пословне економије Бијељина, 2017-2019 

Назив студијског програма, излазног модула 

Мастер економије - дигитална економија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10,00 

Наслов магистарског/мастер рада 

Примјена неуронских мрежа у краткорочном предвиђању резултата 



 

 

Ужа научна област 

Информационе науке (друштвени аспекти).   

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) 

Факултет пословне економије Бијељина, асистент у настави 

 

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 

Од 2018. на Факултету пословне економије изводи вјежбе на предметима: 

Увод у програмирање, Управљачи информациони системи, Заштита информационих 

система, Маркетинг, Маркетинг услуга, Међународни маркетинг, Понашање потрошача 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

На интервју je позван један кандидат. Интервју је одржан дана 15.11.2021. године у 13:00 

часова у просторијама Факултета пословне економије у Бијељини. Позвани кандидат се 

одазвао на интервју. Интервју су обавили проф. др Бранко Крсмановић, проф. др Раде 

Стакић. Комисија је прије интервјуа обавила увид у цјелокупну конкурсну документацију. 

Комисија је са кандидатом обавила разговор и извршила увид у припремљене 

презентације. На основу обављеног разговора са кандидатима, као и њиховог досадашњег 

рада, чланови комисије са задовољством констатују да кандидат испуњава 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 – Раде Божић 

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: 9,91 

Maстер економије - 60 ЕCTS 

Просјек на другом циклусу 

студија: 10,00 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 



 

 

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 кандидат Раде Божић испуњава све прописане услове за 

избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Информационе науке 

(друштвени аспекти). 

 

Комисија предлаже да се кандидат мастер Раде Божић изабере у звање вишег асистента, 

ужа научна област Информационе науке (друштвени аспекти). 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

1.      

 Проф. др Бранко Крсмановић, предсједник  

 

 
2. ______________________________________ 

 

     Проф. др Раде Станкић, члан 

 
 

 

3. __________________________________________________ 

 Проф. др Лазар Радовановић, члан 

 

 

Мјесто: Бијељина 

 

Датум: 15.11.2021.                   

 


