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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Статистичка анализа (ужа
образовна област Статистичка анализа (предмети: Статистика, Економска
статистика и Финансијска математика)
Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Брчко Универзитета у Источном
Сарајеву, број: 03/2-388-3-В/17, од 19.09.2017., именовани смо у Комисију за разматрање
конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас
Српске “ од 05.07.2017. године, за избор у академско звање виши асистент, ужа научна
област Статистичка анализа (ужа образовна област Статистичка анализа, предмети:
Статистика, Економска статистика и Финансијска математика)
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 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 Стеван Р. Стевић, редовни професор, предсједник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Статистичка анализа
Датум избора у звање: 14.07.2006. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет/академија: Економски факултет Брчко
2. Др Раде Станкић, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Статистика и математика
Датум избора у звање: 2004. године
Универзитет: Универзитет у Београду
факултет/академија: Економски факултет Београд
3. Др Мирела Митрашевић, ванредни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Актуарство
Датум избора у звање: 01.04.2016. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет/академија: Факултет пословне економије
Бијељина________________________________
Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
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На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат:
1.Василијана (Васо) Мирковић2
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан3
77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву и чланове 5., 6. и 37.4 Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање
извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу
Економског факултета Брчко и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси
слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука о расписивању конкурса бр. 03/2-284-3-Б/17, Економски факултет Брчко
Универзитета у Источном Сарајеву, од 20.06.2017.
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 05.07.2017. године
Број кандидата који се бира
Један (1)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Виши асистент за ужу научну област Статистичка анализа и ужу област образовања
Статистичка анализа (предмети: Статистика, Економска статистика и Финансијска
математика)
Број пријављених кандидата
Један (1)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Василијана (Васо) Мирковић
Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
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У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
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Датум и мјесто рођења
26.01.1981. године, Брчко
Установе у којима је кандидат био запослен
Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву
Звања/радна мјеста
Асистент и виши асистент
Научна област
Економетрија и Актуарство
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Удружење актуара Републике Српске (члан)
Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко (оснивач и
члан надзорног одбора)
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 1999-2004. год.
Назив студијског програма, излазног модула
Управљање пословним процесима
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив
8,93; дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Економски факултет Универзитета у Београду, 2005-2011. год.
Назив студијског програма, излазног модула
Економија, Актуарство
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
10,00; магистар економских наука
Наслов магистарског/мастер рада
Квантитативна анализа и процена ризика у електронском осигурању
Ужа научна/умјетничка област
Економетрија и актуарство
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)
1. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, асистент за
предмет Статистика, од 23.06.2005. до 26.02.2009. када је извршено преименовање
звања асистент за ужу научну област Економетрија и Актуарство до сљедећег избора
у 2011. години (избор је продужен због коришћења породиљског одсуства)

Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
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26. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, виши асистент за
ужу научну област Економетрија и Актуарство од 27.12.2011. до 27.12.2017. године
(избор је продужен због коришћења породиљског одсуства)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије посљедњег избора
1. Мирковић В., (2008), Одређивање цијена обвезница, Међународни округли
сто поводом 125 година развоја економске мисли у Брчком, Економски
факултет у Брчком, Брчко, 116-124.
На цијене обвезница прије свега утиче величина каматне стопе на тржишту новца и
капитала, али исто тако и већи број других фактора као што су: очекивана стопа
инфлације, стопа привредног раста, монетарна политика, буџетски дефицит итд.
У овом раду објашњен је утицај каматне стопе на тржишну цијену обвезница,
односно одговарајући поступци израчунавања тржишне вриједности овог
финансијског инструмента. Последњи дио рада бави се проблематиком утицаја
различитих тржишних услова као што су промјене каматних стопа и дужина рока
доспијећа на понашање цијена обвезница.

2. Мирковић В., (2009), Ризици у електронском банкарству, Poslovni konsultant
бр. 3/4, Finconsult, Тузла, 72−82.
Приликом пружања услуга електронског банкарства банке могу бити изложене
бројним ризицима, које могу сасвим успјешно умањити или избјећи примјењујући
активности управљања ризиком. У овом раду поред дефинисања појма елекронског
банкарства и његових различитих појавних облика, нагласак се ставља на
идентификовање најважнијих категорија ризика, односно узрока и посљедица
евентуалних лоших догађаја приликом обављања ове дјелатности. Поред тога,
детаљно је објашњен поступак управљања ризиком, који укључује идентификацију
ризика, процјену ризика, избор и примјену метода за управљање, контролу и праћење
ризика.

3. Мирковић В., (2009), Анализа развијености осигурања у земљама бивше
СФРЈ, Зборник радова наставника и сарадника Eкономског факултета у
Брчком бр.5, Економски факултет у Брчком, Брчко, 126−130.
Будући да је тржиште осигурања у Босни и Херцеговини у не тако давној
прошлости било саставни дио много већег, бившег југословенског тржишта, у овом
раду су описане основне карактеристике тржишта осигурања у земљама бивше
СФРЈ, укључујући законску регулативу, институције надзора и одређење показатеље
развијености. На основу показатеља који се најчешће користе за оцјену
развијености (премија по становнику, учешће животног осигурања у укупној
премији, те учешће премије у БДП-у) извршена је упоредна анализа између земаља
бивше СФРЈ као и са развијеним земљама Европе, а затим су изведени закључци о
степену развијености тржишта осигурања у свакој од њих.

4. Мирковић В., (2011), Електронска тржишта реосигурања – нови облик
пословања у реосигуравајућој дјелатности, Међународни научни скуп
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Навести све претходне изборе у звања.

“Економска теорија и пракса у савременим условима”, Економски факултет у
Брчком, Брчко, 247-253.
Eлектронскa или online тржишта реосигурања дјелују као нови облик посредништва
између купаца, продаваца и брокера на тржишту реосигурања и тржишту крупног
комерцијалног осигурања. Солуција електронског пословања приступом
електронским тржиштима ризика наметнула се као рјешење за оптимизацију свих
пословних процеса, од аквизиције и маркетинга, преко осигурања и техничке
организације, па све до ретроцесије и процеса управљања одштетним захтјевима.
Наиме, крајем XX вијека сматрало се да ће увођењем оваквог начина електронског
пословања бити смањено прије свега вријеме одвијања поменутих процеса, а
посљедично ће се редуковати трансакцијски трошкови и повећати процесна
ефикасност. У раду се наводи у којој земљи се појављује прво овакво тржиште, те
приближан број до сада основаних и угашених online платформи реосигурања.
Такође се објашњава која електронска тржишта су преживјела сва турбулентна
дешавања и након свих изазова успjела да остваре профитабилно пословање. Од
2009. године појављују се и потпуно нови пројекти па се у складу са постојећим
вишегодишњим и новооснованим платформама, у раду врши анализа битних
стратегијских фактора успјеха овог новог начина организовања размјене ризика у
реосигуравајућој дјелатности.

Радови послије посљедњег избора7
1. Мирковић В., (2012), Technical and Data Security Risks in Electronic
Business, II International Symposium EMC 2012 (Engineering Management and
Competitiveness 2012), Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 155160.
Electronic business implies exploitation of all possibilities which provide the presence of
business organizations and their products and services on the Internet, regardless of
whether it is a case of simple marketing support or demanding computer applications.
However, increasingly intensified application of telecommunication and information
technologies, as well as online data exchange, provokes fear from harmful events and
financial losses among managers of these organizations, since the poor forecasts and low
quality in implementation of new technologies can cause decrease of performances, even
the liquidation itself. In this regard, during the process of organizing and conducting
electronic business activities, special attention should be devoted to the technical risks, i.e.
risks of designing, implementation and maintenance of electronic business system as well as
data security risks. This paper places a great emphasis on explanation of causes and
consequences of adverse events which may occur in connection with these risks, and
provides the analysis of statistical data availability on such events in present conditions.

2. Мирковић В., (2012), Mediators in Electronic Insurance and Reinsurance,
International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2012,
Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 143-146.
The role and importance of mediators in electronic insurance and reinsurance is
elaborated in this paper. In this matter primary types of such electronic business models
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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are classified with description of their most important characteristics and operation
models. Analysis of individual cases has been observed through concrete examples. It has
been found out that electronic mediators in this industry are extremely significant intermediators. However, their establishment on small insurance markets is the most often
limited to the high investment costs.

3. Мирковић В., (2012), Употреба веб сајтова у дистрибутивне и
маркетиншке сврхе од стране осигуравајућих компанија у свијету и код
нас, Зборник радова Економског факултета у Источном сарајеву бр. 6,
Економски факултет у Источном сарајеву, Источно Сарајево, 323−337.
Упоредо са развојем и комерцијализацијом Интернета, појављују се web
презентације бројних пословних организација у различитим привредним
дјелатностима. У области осигурања, примjена пословних апликација повезаних с
Интернетом интензивира се након 1996. године, од када све већи број
осигуравајућих компанија користи web сајтове, прије свега, у промотивне сврхе. У
раду су класификоване основне врсте web презентација осигуравајућих компанија, уз
навођење конкретних примјера. Такође је извршена анализа степена употребе ове
електронске форме у маркетиншкe (првенствено дистрибутивне) сврхе од стране
осигуравајућих компанија у неким земљама у свијету, са посебним освртом на Босну
и Херцеговину, Србију и Хрватску. При томе су кориштени резултати
истраживања одређених међународних институција, приватних компанија и
примарно прикупљени подаци од стране аутора. Установљено је да је у многим
земљама присутна јасна тенденција растуће употребе web презентација
осигуравајућих компанија у поменуте сврхе. У завршном дијелу рада, истакнути су
фактори који могу утицати на увођењe web пословања у осигуравајуће компаније
многих земаља у свијету. Ови фактори доприносе појави новог тржишног сегмента
у осигуравајућој дјелатности, кога чине потрошачи – корисници Интернета. Стога,
битна маркетиншка стратегија за многе осигураваче у будућем периоду треба да
буде управо уврштавање Интернета у постојеће канале дистрибуције и начине
комуникације са потрошачима.
4. Стевић, Р. С., Мирковић В., (2014), Финансијска математика – основи и

примјена (коаутор уџбеника), , Економски факултет Брчко (II издање)
Припремајући рукопис другог издања уџбеника Финансијска математика-основи и
примјена детаљно је прерађен ранији текст већине поглавља, извршене су одређене
измјене, исправке и допуне. Садржај уџбеника допуњен је са два нова поглавља:
поглавље 11 (Амортизација зајмова подијељених на обвезнице) и поглавље 12
(Ефективни износ и курс зајма). Наведена поглавља највећим дијелом је урадила мр
Василијана Мирковић, која је уједно исправила уочене грешке у поступку израде
једног броја задатака у претходном издању и допунила Финансијске таблице
интереса на интерес са новим интересним стопама. То је и разлог да се уџбеник
појављује као коауторски рад др Стевана Р. Стевића и мр Василијане Мирковић.

5. Мирковић В, Стевић. С., (2015), Статистичко истраживање разлика у
структури и оствареним резултатима студената на Економском факутету
Брчко, Зборник радова Eкономског факултета Брчко, Брчко, 3-11.
Статистичко истраживање спроведено у раду има за циљ да утврди да ли на

Економском факултету Брчко постоје разлике у структури и успјеху појединих
категорија студената. Тачније, врши се поређење студената који су завршили
средњу економску школу и остале школе (гимназију, техничку, пољопривредну и
друге), те студената мушког и женског пола. При томе, посматра се структура и
успјех студената у цјелини, по појединим уписним годинама, те према старом и
болоњском програму, а узимају се у обзир њихове просјечне оцјене на цјелокупном
студију. Студентска служба Факултета евидентира бројне податке о студентима
електронски од 1997. године, па су у анализу укључена 3.282 студента уписана
закључно са школском 2014/2015. годином и 1.084 дипломирана студента који су
дипломирали закључно са септембром 2015. године. Наведено истраживање
потпомогнуто примјеном одговарајућих метода статистичке анализе показало је
да су по наведеним обиљежјима разлике присутне и у структури уписаних и у
структури и успјеху дипломираних студената.

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије посљедњег избора
Извођење вјежби на предметима Статистика, Математика и Финансијска
математика на Економском факултету Брчко.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9)
1. Стевић, Р. С., Мирковић В., (2014), Финансијска математика – основи и
примјена (коаутор уџбеника), Економски факултет Брчко
2. Извођење вјежби на предметима Статистика, Финансијска математика,
Квантитативна економија и Економска статистика на Економском факултету
Брчко.
3. У току читавог периода запослења на Економском факултету Брчко кандидат
је оцјењиван релативно високим оцјенама (од 4,5 до 5). На предметима за које
је конкурс објављен кандидат је у посљедње три године (осим за Економску
статитику која је уведена од школске 2015/16) остварио сљедеће оцјене:
1) Финансијска математика (љетни семестар 2014/15 - 4,99, љетни семестар
2015/16 - 4,78, љетни семестар 2016/17 – 4,95
2) Статистика (зимски семестар 2014/15 - 4,97, зимски семестар 2015/16 4,76, зимски семестар 2016/17 – 4,91
3) Економска статистика (зимски семестар 2015/16 - 4,99, зимски семестар
2016/17 – 4,93
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
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1. Стање и проблеми у пословању малих и средњих предузећа у Брчко
дистрикту БиХ, (2016), Економски факултет Брчко - учесник
2. Едукација будућих предузетника – пружање адекватног знања
неопходног за превођење идеја у конкретне пословне подухвате, (2016),
Економски факултет Брчко, Завод за запошљавање и Влада Брчко Дистрикта –
учесник предавач
3. Положај запослених у малим и средњим предузећима у Брчко дистрикту
БиХ, Економски факултет Брчко, (2016-2017) - учесник

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата).
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10
Интервју са кандидатом који је пријављен на Конкурс обављен је дана 26.09.2017.
године, са почетком у 11 часова у просторијама Економског факултета Брчко. С
обзиром на то да је проф. др Раде Станкић био спријечен, интервјуу су присуствовала
два члана Комисије, проф. др Стеван Р. Стевић и проф. Др Мирела Митрашевић.
Након обављеног интервјуа, Комисија је констатовала да je кандидат, мр Василијана
Мирковић, увјерљиво одговарала на постављена питања о улози и значају
Статистике, Економске статистике и Финансијске математике у образовању
дипломираних економиста, као и начину унапређења наставног рада са студентима.
Мр Василијана Мирковић је потврдила своју опредијељеност да настави научно и
стручно усавршавање и напредовање у наведеној области, јер је у току припрема
пријаве њене докторске дисертације из уже научне области Статистичка анализа.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ
ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93.
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ11
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 – Василијана Мирковић

Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а.
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у
просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме
се наводи датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
11
Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
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Минимални услови за избор у
звање12

испуњава/не
испуњава

Члан 77. Закона о високом
образовању: "за вишег асистента
може бити биран кандидат који има
завршен други циклус студија са
најнижом просјечном оцјеном и на
првом и на другом циклусу студија 8,0
или 3,5, односно кандидат који има
научни степен магистра наука"

испуњава

Навести резултате рада
(уколико испуњава)
Магистар економских наука
други циклус – просјечна оцјена:
10,00
први циклус – просјечна оцјена:
8,93

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Публиковани радови:
1. Мирковић В., (2008), Одређивање цијена обвезница, Међународни округли сто
поводом 125 година развоја економске мисли у Брчком, Економски факултет у
Брчком, Брчко, 116-124.
2. Мирковић В., (2009), Ризици у електронском банкарству, Poslovni konsultant бр.
3/4, Finconsult, Тузла, 72−82.
3. Мирковић В., (2009), Анализа развијености осигурања у земљама бивше
СФРЈ, Зборник радова наставника и сарадника Eкономског факултета у Брчком
бр.5, Економски факултет у Брчком, Брчко, 126−130.
4. Мирковић В., (2011), Електронска тржишта реосигурања – нови облик
пословања у реосигуравајућој дјелатности, Међународни научни скуп
“Економска теорија и пракса у савременим условима”, Економски факултет у
Брчком, Брчко, 247-253.
5. Мирковић В., (2012), Technical and Data Security Risks in Electronic Business, II
International Symposium EMC 2012 (Engineering Management and Competitiveness
2012), Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 155-160.
6. Мирковић В., (2012), Mediators in Electronic Insurance and Reinsurance,
International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2012,
Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 143-146.
7. Мирковић В., (2012), Употреба веб сајтова у дистрибутивне и маркетиншке
сврхе од стране осигуравајућих компанија у свијету и код нас, Зборник радова
Економског факултета у Источном сарајеву бр. 6, Економски факултет у
Источном сарајеву, Источно Сарајево, 323−337.
8. Стевић, Р. С., Мирковић В., (2014), Финансијска математика – основи и
примјена (коаутор уџбеника), Економски факултет у Брчком, Брчко
9. Мирковић В, Стевић. С., (2015), Статистичко истраживање разлика у
структури и оствареним резултатима студената на Економском факутету
Брчко, Зборник радова Eкономског факултета Брчко, Брчко, 3-11.

У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
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Учешће у пројектима:
1. Стање и проблеми у пословању малих и средњих предузећа у Брчко
дистрикту БиХ, (2016), Економски факултет Брчко
2. Едукација будућих предузетника – пружање адекватног знања неопходног за
превођење идеја у конкретне пословне подухвате, (2016), Економски факултет
Брчко, Завод за запошљавање и Влада Брчко Дистрикта
3. Положај запослених у малим и средњим предузећима у Брчко дистрикту
БиХ, Економски факултет Брчко, (2016-2017)

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за
првог)
Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу
научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са
образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата
задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати
образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно.
На Конкурс за избор у звање вишег асистента за ужу научну област
Статистичка анализа на Економском факултету Брчко Универзитета у
Источном Сарајеву, објављеном дана 05.07.2017. године у дневном листу „Глас
Српске“, пријавио се један кандидат, мр Василијана (Васо) Мирковић.
Увидом у документацију Комисија је установила да је мр Василијана Мирковић
доставила све неопходне документе који доказују испуњавањење услова за избор
у звање вишег асистента за ужу научну област Статистичка анализа, према
Члану 77. Закона о високом образовању и све неопходне документе предвиђене
Конкурсом.
Мр Василијана Мирковић је запослена на Економском факултету Брчко
Универзитета у Источном Сарајеву, у звању вишег асистента за ужу научну
област Статистичка анализа, на предметима Статистика, Економска статистика
и Финансијска математика.
На бази оцјена наведених чињеница, Комисија констатује да кандидат мр
Василијана Мирковић испуњава све законске услове да буде поново изабрана у
звање вишег асистента за ужу научну област Статистичка анализа. Комисија
предлаже Научно-наставном вијећу Економског факултета Брчко и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву да се кандидат:
Мр Василијана Мирковић поново изабере у звање вишег асистента за ужу
научну област Статистичка анализа.

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. Др Стеван Р. Стевић, редовни професор Економског факултета Брчко,
за ужу научну област Статистичка анализа, предсједник
______________________________________
2. Др Раде Станкић, редовни професор Економског факултета у Београду,
за ужу научну област Статистика и математика, члан
_______________________________________
3. Др Мирела Митрашевић, ванредни професор Факултета пословне
економије Бијељина, за ужу научну област Актуарство, члан
________________________________________
IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан
је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио
овог извјештаја комисије.
Ч Л А Н К О М И С И Ј Е:
1. ________________________________
Мјесто: ________________________
Датум: ________________________

