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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 Рачуноводство и ревизија (ужа образовна
област Рачуноводство, предмети: Рачуноводство, Управљачко рачуноводство, Теорија и
анализа биланса и Финансијско извјештавање)
Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајеву,
број: 03/2-29-4/18, од 01.02.2018. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног
материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу ''Глас Српске'' од
06.12.2017. године, за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Рачуноводство и
ревизија (ужа образовна област Рачуноводство, предмети: Рачуноводство, Управљачко
рачуноводство, Теорија и анализа биланса и Финансијско извјештавање).

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 Душко Шњегота, редовни професор - предсједник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија
Датум избора у звање: 28.09.2017. године
Универзитет: Универзитет у Бањој Луци
Факултет/академија: Економски факултет
2. Др Теодор М. Петровић, редовни професор2 - члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија
Датум избора у звање: 27.12.2017. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет/академија: Економски факултет Брчко
3. Др Витомир Старчевић, ванредни професор - члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Ужа научна/умјетничка област: Монетарна економија
Датум избора у звање: 27.11.2014. 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 области 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.
2
Др Теодор М. Петровић је у току трајања конкурсне процедуре, добио избор у звање редовни професор, због
чега постоје одступања у погледу његовог звања наведеног у овом Извјештају и Одлуке о именовању Комисије
за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу.
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На претходно наведени конкурс пријавила су се два (2) кандидата3:
1. Љиљана (Живан) Танасић и
2. Мелиха (Рамиз) Алатић.
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан4 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 37.5 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
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. 03/2-478-5/17, Економски факултет Брчко
Универзитета у Источном Сарајеву, од 03.11.2017. године
Дневни лист, датум објаве конкурса:
Глас Српске, 06.12.2017. 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 Рачуноводство и ревизија и ужу област образовања
Рачуноводство (предмети: Рачуноводство, Управљачко рачуноводство, Теорија и анализа
биланса и Финансијско извјештавање)
Број пријављених кандидата:
Два (2)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме:
Љиљана (Живан) Танасић
Датум и мјесто рођења:
12.05.1981. 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:
Рачуноводство и ревизија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
1. Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
2. Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко

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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2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка:
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2000-2005. год.
Назив студијског програма, излазног модула:
Рачуноводство и финансије
Просјечна оцјена током студија6, стечени академски назив:
9,10; дипломирани економиста
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка:
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2006-2011. год.
Назив студијског програма, излазног модула:
Менаџмент у рачуноводству и ревизија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив:
10,00; магистар економских наука
Наслов магистарског/мастер рада:
''Lean'' рачуноводство као одговор на изазове пословања предузећа ''свјетске класе''
Ужа научна/умјетничка област:
Рачуноводство
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације):
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, 2015. година и даље
Наслов докторске дисертације:
Трансферне цијене као детерминанта финансијског и пореског положаја повезаних правних
лица
Ужа научна област:
Рачуноводство
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 7
1. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, асистент за предмет
Теорија и анализа биланса, од 10.11.2006. године до 28.02.2009. године
2. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, асистент за ужу научну
област Рачуноводство (преименовање), од 01.03.2009. године до 15.05.2012. године (избор
је продужен због коришћења породиљског одсуства)
3. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, виши асистент за ужу
научну област Рачуноводство и ревизија од 16.05.2012. године до 16.05.2018. године
(избор је продужен због коришћења породиљског одсуства)
Остале компетенције
1. Сертификат ''British Council, Aptis - Forward thinking English testing, CEFR Skill Profile - C'
(достављена овјерена фотокопија)
2. Сертификат о учешће на семинару за младе истраживаче у оквиру Еразмус+ пројекта
''Re@WBC'' (достављена овјерена фотокопија)
3. Познавање рада на рачунару (MS Office, MathType, Google Chrome, Mozila Firefox)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије избора у звање вишег асистента:
1. Танасић, Љ., (2008), Мјерење перформанси предузећа помоћу избалансиране листе
мјерила, Зборник радова – Међународни округли сто поводом 125 година развоја
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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Навести све претходне изборе у звања.
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економске мисли у Брчком, Број 4, ISBN: 978-99938-95-06-0, Економски факултет у
Брчком, Брчко, стр. 125-134.
2. Танасић, Љ., (2009), Контни план као елемент организације предузећа, Пословни
консултант, Година I, Број 1, ''FINconsult'', Тузла, стр. 83-90.
3. Танасић, Љ., (2011), Управљачко-информациони доприноси ''Lean'' рачуноводства у
савременом пословном окружењу, Међународни научни скуп ''Економска теорија и пракса
у савременим условима'', ISBN: 978-99938-95-13-8, Економски факултет у Брчком, Брчко,
стр. 260-267.
Радови послије избора у звање вишег асистента8:
1. Танасић, Љ., (2012), ''Lean'' производња – иновација за XXI вијек, Зборник радова
Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 6, ISSN: 1840-3557, Пале, стр. 307-322.
''Lean'' производња, као брза, иновативна, јефтина, флексибилна и компјутерски интегрисана
производња, која се у потпуности ослања на примјену ''JIT'' концепта, у данашњим
непредвидивим и висококонкурентним условима пословања, представља, својеврсни, ''рецепт за
успјех''. Идентификовањем и елиминисањем непотребних и расипничких активности у пословном
процесу, те усмјеравањем пажње искључиво на оно што ствара вриједност са становишта
купца, ''lean'' систем производње омогућава да се постигне максималан квалитет производних
процеса, ради успостављања и одржавања баланса између квалитетног и правовремeног
задовољавања потреба купаца и сопствене профитабилности, у савременим условима
пословања.
2. Танасић, Љ., (2012), Total productive maintenance–a solution for optimizing the productivity of
manufacturing equipment, II International Symposium Engineering Management and
Competitiveness 2012 (EMC 2012), ISBN: 978-86-7672-165-8, Универзитет у Новом Саду,
Технички факултет ''Михајло Пупин'', Зрењанин, стр. 401-406.
In modern lean manufacturing conditions, the emphasis is placed on the customer and the idea that,
through the optimization of production and business processes, it can be possible to provide cheap but
quality product as well as its timely supply. In light of aforementioned, Total Productive Maintenance, as
an organization-wide equipment improvement strategy, aims to make business processes more reliable
and, as much as possible, contribute to the reduction of losses related to equipment, while, at the same
time, strives to increase employee morale and job satisfaction. Moreover, it is a process of continuous
and systematic identification of potential critical control points through preventive and corrective
maintenance, as well as maintenance prevention, in order to completely avoid, or at least reduce, sudden
and unforeseen repair of production equipment, so that maximum vitality of business process may be
ensured. In order to evaluate the effectiveness of TPM implementation in practice, a composite indicator
OEE is often used. OEE indicates the extent to which the company attains or deviates from world-class
status in terms of manufacturing equipment efficiency.
3. Танасић, Љ., (2012), Синергија рачуноводства и менаџмента као есенцијални услов
опстанка и раста савременог предузећа, Пословни консултант, Година IV, Број 17,
''FINconsult'', ISSN: 1986-5538, Тузла, стр. 49-56.
Изазови савременог пословног амбијента наглашавају неопходност успостављања квалитетних
комуникационих односа између менаџмента предузећа, с једне стране, и рачуноводствене
функције, с друге стране. Брже и потпуније задовољавање потреба и захтјева купаца, као
главног услова тржишног опстанка, незамисливо је без активнијег укључивања рачуновође у
цјелокупан процес управљања предузећем кроз обезбјеђивање поуздане, прецизне и благовремене
информационе подлоге за доношење квалитетних пословних одлука, које ће учврстити и ојачати
тржишну позицију, те осигурати дугорочни опстанак и континуирани раст предузећа.
4. Танасић, Љ., (2013), Леан концепт пословања – пут за излазак домаћих предузећа на
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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глобално тржиште, Acta Economica, Година XI, Број 18, ISSN: 1512-858X, Економски
факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 363-383.
У раду пажња је усмјерена на идентификовање основних карактеристика и принципа леан
концепта пословања, чија потпуна имплементација и дословно практиковање води стицању
одрживе тржишне позиције, па чак и стицању конкурентских предности својствених искључиво
за предузећа ''свјетске класе''. У циљу наглашавања корисности и оправданости преласка на леан
пословну филозофију у данашњим неизвјесним и турбулентним условима пословања, приказане су
и бројне предности предузећа развијених земаља, али и појединих земаља из окружења која су
успјешно имплементирала леан начин пословања, односно леан производњу. У раду је, затим,
извршена уопштена анализа могућности увођења овог начина пословања у босанско-херцеговачка
предузећа, као важан услов прилагођавања захтјевима неизбјежног глобалног тржишта, уз
акцентирање одређених користи које би се при томе јавиле, не само за домаћа предузећа, него и
за цјелокупну домаћу привреду.
5. Танасић, Љ., (2013), Обрачун трошкова тока вриједности као основа за доношење
квалитетних пословних одлука у ''lean'' производном окружењу, Пословни консултант,
Година V, Број 23, ISSN: 1986-5538, ''FINconsult'', Тузла, стр. 41-51.
Обрачун трошкова тока вриједности (Value Stream Costing - VSC), као основа ''Lean''
рачуноводства, за разлику од традиционалних система обрачуна трошкова, посматра, прикупља
и анализира трошкове по дефинисаним токовима вриједности, као посебним организационим
јединицама унутар предузећа. Указујући на промјену перспективе посматрања одређених
категорија трошкова и њиховог кретања кроз цјелокупан производно-пословни процес, у раду је
показано да се, на основу сагледавања ''коријена'' трошкова, предузећу омогућава да помно
прати све финансијске импликације од ''lean'' побољшања у оквиру тока вриједности, те да на
основу тога уочи одговарајуће тачке за побољшања и уштеде. Циљ оваквог начина сагледавања
трошкова јесте да све информације у вези са дефинисаним токовима вриједности у предузећу
буду транспарентне за све организационе нивое, како би се обезбиједила квалитетна и поуздана
информациона основа за постизање савршеног склада цјелокупног пословног процеса.
6. Танасић, Љ., (2013), Рачуноводствени аспект мјерења перформанси у ''lean'' производном
окружењу, Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 7, ISSN:
1840-3557, Пале, стр. 223-234.
Стављајући акценат на мјерни систем ''Lean'' рачуноводства, у раду је показано да другачији
систем мјерења перформанси у први план доноси континуирану и ажурну визуелну презентацију
остварења. Сагледавањем тачних и јасних – нефризираних резултата (на нивоу радних ћелија и
на нивоу токова вриједности) добија се прецизна и поуздана основа за побољшање ефикасности
и ефективности кроз цјелокупан ток кретања производа унутар предузећа. Елиминишући све
што је непотребно и сувишно, подижући ниво сарадње, повјерења и одговорности свих
запослених на највиши могући ниво, ''lean'' систем мјерења перформанси постаје мотивационо
''оружје'' које омогућава усмјеравање пажње на темељни принцип ''lean'' начина пословања –
континуирано побољшање пословања у савременим изузетно динамичним и крајње нестабилним
условима пословања, у циљу стварања вриједности за купце и, сљедствено, стварању
вриједности за само предузеће.
7. Танасић, Љ., (2014), ''Lean'' методе и технике – рјешење за савремене услове пословања,
Нови економист - Први интернационални научни скуп ''ЕКОНБИЗ 2013'', Година VIII, Број
15, ISSN: 1840-2313, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије
Бијељина, стр. 31-38.
У раду су објашњене неке од основних ''lean'' метода и техника (као што су: ћелијска
производња, одржавање укупне продуктивности, ''Pull''/Канбан системи, мапирање тока
вриједности, брзо пребацивање, организација радног мјеста, процес припреме производње,
кајзен), чија адекватна имплементација води креирању брзе, иновативне, јефтине, флексибилне
и компјутерски интегрисане производње, која повећава мотивисаност запослених и омогућава
флексибилније коришћење постојећих ресурса, с циљем непрестаног систематског
идетификовања и отклањања сувишних појава у пословању предузећа, тј. елиминисање свега
5

што не представља вриједност из перспективе купца.
8. Петровић, Т.М., Танасић, Љ., (2016), Управљачко рачуноводство – Збирка задатака,
ISBN: 978-99938-95-27-5, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко.
''Управљачко рачуноводство – Збирка задатака'' садржи методолошке аспекте предмета
Управљачко рачуноводство, које се изучава на економским факултетима и сличним високим
школама, и усаглашена је са постојећим уџбеником ''Управљачко рачуноводство''. У збирци
понуда задатака из различитих области управљачког рачуноводства има за циљ да се практични
управљачко-рачуноводствени проблеми приближе студентима и помоћу задатака препознају
информационе потребе менаџмента и могућности управљачког рачуноводства да изађе у сусрет
овим потребама. У њој су, кроз примјере и задатке, представљени системи обрачуна трошкова,
анализа преломне тачке, различити аспекти информационе припреме за доношење појединачних
пословно-финансијских одлука, информациона подршка одлучивању о цијенама и мјерења
остварења профитних и инвестиционих центара. За постепено овладавање обрачунским
проблемима, систематизација материје је рашчлањена у шест дијелова. Након сваког дијела за
одабране задатке дата су само коначна, а за мањи број задатака и цјеловита рјешења. Мр
Љиљана Танасић је већ 11 година сарадник на предмету Управљачко рачуноводство, те се из
тог разлога збирка и појављује као коауторски рад др Теодора М. Петровића и мр Љиљане
Танасић.
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА9
Образовна дјелатност прије избора у звање вишег асистента
1. Сарадник на наставним предметима првог циклуса студија: Управљачко рачуноводство,
Теорија и анализа биланса, Ревизија, Статистика, Менаџмент и Тржишно комуницирање
на Економском факултету Брчко;
2. Сарадник на наставном предмету другог циклуса студија: Финансијско извјештавање на
Економском факултету Брчко;
3. Кандидат мр Љиљана Танасић је на студентским анкетама (скала оцјена од 1 до 5)
добијала високе оцјене и похвале (достављен извод оцјена и коментара са студентских
анкета Универзитета у Источном Сарајеву):
- школска 2010/11. година: зимски семестар 4,73 - љетни семестар 4,88;
- школска 2011/12. година: зимски семестар 4,47 - љетни семестар 4,58;
Образовна дјелатност послије избора у звање вишег асистента
1. Петровић, Т.М., Танасић, Љ., (2016), Управљачко рачуноводство – Збирка задатака,
ISBN: 978-99938-95-27-5, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко;
2. Сарадник на наставним предметима првог циклуса студија: Управљачко рачуноводство,
Теорија и анализа биланса и Статистика на Економском факултету Брчко;
3. Сарадник на наставном предмету другог циклуса студија: Финансијско извјештавање на
Економском факултету Брчко;
4. Кандидат мр Љиљана Танасић је на студентским анкетама (скала оцјена од 1 до 5)
континуирано добијала високе оцјене и похвале (достављен извод оцјена и коментара са
студентских анкета Универзитета у Источном Сарајеву):
- школска 2012/13. година: зимски семестар 4,75 - љетни семестар 4,80;
- школска 2013/14. година: зимски семестар 4,91 - љетни семестар 4,81;
- школска 2015/16. година: зимски семестар 5,00 - љетни семестар 4,67;
- школска 2016/17. година: зимски семестар 4,88 - љетни семестар 4,93;

Навести све активности: уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је кандидат ангажован,
гостујућа настава, резултате анкете (као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене
оцјене штампане из базе), менторство (магистарски/мастер рад или докторска дисертација, навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада).
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5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА10
1. Стручни предавач у оквиру едукације за сертификованог рачуновођу, ''FINconsult'' д.о.о.
Тузла, 02.10.2008. – 05.03.2012. године;
2. Стручни предавач у оквиру едукације за вођење пословних књига на рачунару,
''FINconsult'' д.о.о. Тузла, 02.12.2008. – 01.06.2010. године;
3. Стручни предавач на тему: Израда бизнис плана, у средњим школама на подручју Брчко
дистрикта БиХ и окружења, у организацији Економског факултета Брчко, новембардецембар 2015. године;
4. Члан Организационог одбора и стручни предавач у оквиру пројекта: Едукација будућих
предузетника – пружање адекватног знања неопходног за превођење идеја у конкретне
пословне подухвате, у организацији Економског факултета Брчко, Владе Брчко дистрикта
БиХ и Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, фебруар-март 2016. године;
5. Члан Организационог одбора и стручни предавач у оквиру обуке: Вођење пословних
књига, у организацији Економског факултета Брчко и Завода за запошљавање Брчко
дистрикта БиХ, новембар-јануар 2016/17. године;
6. Члан Техничког одбора Треће међународне конференције под називом: Партнерство
власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја, у
организацији Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву, поводом
јубилеја ''40 година Економског факултета Брчко'', одржане 10-11. новембар 2016. године;
7. Члан Организационог одбора Четврте међународне конференције под називом:
Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у
подстицању економског развоја, у организацији Економског факултета Брчко,
Универзитета у Источном Сарајеву, одржане 10. новембра 2017. године;
8. Стални судски вјештак из области економске струке (од 2017. године).
Поред наведеног, кандидат мр Љиљана Танасић је била именована у слиједећим комисијама и
радним групама на Економском факултету Брчко:
- Комисија за израду Статута Економског факултета Брчко, члан, 2012. година;
- Комисија за израду Самоевалуационог извјештаја Економског факултета Брчко, члан,
2010. година, 2011. година и 2017. година;
- Комисија за колизију Економског факултета Брчко, предсједник, школске 2012/13. године,
2013/14. године, 2014/15. године и 2016/17. године;
- Комисија за избор најбоље иновативне идеје, Економски факултет Брчко, члан, децембар
2016. године – фебруар 2017. године;
- Комисија за спровођење студентске електронске анкете, Економски факултет Брчко, члан,
љетни семестар школске 2011/12. године;
- Радна група за пријемни испит, Економски факултет Брчко, члан, школске 2009/10.
године, 2013/14. године, 2016/17. године и 2017/18. године.

ДРУГИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме:
Мелиха (Рамиз) Алатић
Датум и мјесто рођења:
24.10.1991. године, Грачаница
Установе у којима је кандидат био запослен:
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.
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Није наведено у достављеном материјалу уз пријаву на конкурс
Звања/радна мјеста:
1. Административни, економски и правни послови (двије године) - није достављен доказ
2. Професор економске групе предмета (четири мјесеца) - није достављен доказ
Научна област:
-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 Тузли, Економски факултет, година завршетка: 2015.
Назив студијског програма, излазног модула:
Рачуноводство и пословне финансије
Просјечна оцјена током студија11, стечени академски назив:
7,095; бечелор економије (240 ЕСПБ бодова)
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка:
Европски универзитет Брчко дистрикт, Економски факултет, 2015-2016. година
Назив студијског програма, излазног модула:
Општи смјер
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив:
9,16; магистар економије (60 ЕСПБ бодова)
Наслов магистарског/мастер рада:
Интерна контрола и интерна ревизија привредних друштава
Ужа научна/умјетничка област:
Ревизија
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) 12
-Остале компетенције
1. Сертификат Б1 - општи енглески језик (није достављен доказ)
2. Познавање рада на рачунару
3. Посједовање возачке дозволе Б категорије
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије посљедњег избора
-Радови послије посљедњег избора13
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате који се
бирају у звање асистента и вишег асистента.
12
Навести све претходне изборе у звања.
13
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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-4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА14
1. Професор економске групе предмета (четири мјесеца) - није достављен доказ
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА15
--

РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА16
Правна служба Факултета обавијестила је пријављене кандидате о датуму и термину одржавања
интервјуа. На интервју су се одазвала оба пријављена кандидата:
1. Љиљана (Живан) Танасић и
2. Мелиха (Рамиз) Алатић.
Интервју са пријављеним кандидатима је одржан 16.02.2018. године, са почетком у 1400 часова.
Сви чланови Комисије су присуствовали одржавању интервјуа.
У складу са Изводом из записника са одржаног интервјуа (број протокола 01-57/18), прије почетка
разговора са кандидатима чланови Комисије су извршили увид у комплетан достављени
конкурсни материјал пријављених кандидата. У току разговора кандидати су првенствено
изложили своју досадашњу образовну, научну, стручну и педагошку дјелатност, као и лично
виђење о даљем наставном и научно-истраживачком напредовању, а затим су давали одговоре на
постављена питања од стране чланова Комсије везано за знање из уже научне области
Рачуновоство и ревизија, концепт одржавања наставе на тој области и даље правце развоја
високог образовања у домену односне области.
Након завршеног интервјуа Комисија је закључила да је кандидаткиња мр Љиљана Танасић дала
прецизније и потпуније одговоре на постављена питања.
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 ОБРАЗОВАЊУ17
Конкурс је расписан за избор у сарадничко звање, те из тог разлога не постоји обавеза да
кандидат који раније није изводио наставу у високошколским установама одржи предавање
из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање
или их не испуњава.

Навести све активности: уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је кандидат
ангажован, гостујућа настава, резултате анкете (као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже
сопствене оцјене штампане из базе), менторство (магистарски/мастер рад или докторска дисертација, навести
име и презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада).
15
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.
16
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
интервјуа.)
17
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.
9
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Први кандидат – мр Љиљана Танасић
Минимални услови за избор у звање18

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

Члан 77. Закона о високом
образовању: "за вишег асистента може
Магистар економских наука
бити биран кандидат који има завршен
други циклус – просјечна оцјена:
други циклус студија са најнижом
10,00
испуњава
просјечном оцјеном и на првом и на другом
први циклус – просјечна оцјена:
циклусу студија 8,0 или 3,5, односно
9,10
кандидат који има научни степен
магистра наука"
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)19
Публиковани радови:
1. Танасић, Љ., (2008), Мјерење перформанси предузећа помоћу избалансиране листе
мјерила, Зборник радова – Међународни округли сто поводом 125 година развоја
економске мисли у Брчком, Број 4, ISBN: 978-99938-95-06-0, Економски факултет у
Брчком, Брчко, стр. 125-134.
2. Танасић, Љ., (2009), Контни план као елемент организације предузећа, Пословни
консултант, Година I, Број 1, ''FINconsult'', Тузла, стр. 83-90.
3. Танасић, Љ., (2011), Управљачко-информациони доприноси ''Lean'' рачуноводства у
савременом пословном окружењу, Међународни научни скуп ''Економска теорија и пракса
у савременим условима'', ISBN: 978-99938-95-13-8, Економски факултет у Брчком, Брчко,
стр. 260-267.
4. Танасић, Љ., (2012), ''Lean'' производња – иновација за XXI вијек, Зборник радова
Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 6, ISSN: 1840-3557, Пале, стр. 307-322.
5. Танасић, Љ., (2012), Total productive maintenance–a solution for optimizing the productivity of
manufacturing equipment, II International Symposium Engineering Management and
Competitiveness 2012 (EMC 2012), ISBN: 978-86-7672-165-8, Универзитет у Новом Саду,
Технички факултет ''Михајло Пупин'', Зрењанин, стр. 401-406.
6. Танасић, Љ., (2012), Синергија рачуноводства и менаџмента као есенцијални услов
опстанка и раста савременог предузећа, Пословни консултант, Година IV, Број 17,
''FINconsult'', ISSN: 1986-5538, Тузла, стр. 49-56.
7. Танасић, Љ., (2013), Леан концепт пословања – пут за излазак домаћих предузећа на
глобално тржиште, Acta Economica, Година XI, Број 18, ISSN: 1512-858X, Економски
факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 363-383.
8. Танасић, Љ., (2013), Обрачун трошкова тока вриједности као основа за доношење
квалитетних пословних одлука у ''lean'' производном окружењу, Пословни консултант,
Година V, Број 23, ISSN: 1986-5538, ''FINconsult'', Тузла, стр. 41-51.
9. Танасић, Љ., (2013), Рачуноводствени аспект мјерења перформанси у ''lean'' производном
окружењу, Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 7, ISSN:
1840-3557, Пале, стр. 223-234.
10. Танасић, Љ., (2014), ''Lean'' методе и технике – рјешење за савремене услове пословања,
Нови економист - Први интернационални научни скуп ''ЕКОНБИЗ 2013'', Година VIII, Број
15, ISSN: 1840-2313, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије

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
19
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
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Бијељина, стр. 31-38.
11. Петровић, Т.М., Танасић, Љ., (2016), Управљачко рачуноводство – Збирка задатака,
ISBN: 978-99938-95-27-5, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко.
Учешће у пројектима:
1. Едукација будућих предузетника – пружање адекватног знања неопходног за превођење
идеја у конкретне пословне подухвате, (2016), Економски факултет Брчко, Влада Брчко
дистрикта БиХ и Завод за запошљавање Брчко дистрикта БиХ;
2. Вођење пословних књига (2016-2017), Економски факултет Брчко и Завод за запошљавање
Брчко дистрикта БиХ.
Други кандидат – мр Мелиха Алатић
Минимални услови за избор у звање20

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

Члан 77. Закона о високом
образовању: "за вишег асистента може
Магистар економских наука
бити биран кандидат који има завршен
други циклус – просјечна оцјена:
други циклус студија са најнижом
9,16
испуњава
просјечном оцјеном и на првом и на другом
први циклус – просјечна оцјена:
циклусу студија 8,0 или 3,5, односно
7,095
кандидат који има научни степен
магистра наука"
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 21
-Приједлог кандидата за избор у академско звање22
На Конкурс за избор у звање вишег асистента на ужу научну област Рачуноводство и ревизија на
Економском факултету Брчко, објављеног дана 06.12.2017. године у дневном листу ''Глас Српске'',
пријавило се двоје кандидата:
1. Љиљана (Живан) Танасић и
2. Мелиха (Рамиз) Алатић.
Разматрајући достављену документацију, одговоре и утиске са одржаног интервјуа, Комисија је
констатовала да је кандидат мр Љиљана Танасић:
- остварила високе просјечне оцјене на оба циклуса студија,
- провела по један изборни период у звању асистента и вишег асистента на ужој
научној области Рачуновоство и ревизија и била ангажована као сарадник на
предметима који припадају односној ужој научној области,
- одбранила магистарски рад који припада ужој научној области Рачуновоство и
ревизија,
- пријавила докторску дисертацију на Економском факултету у Бањој Луци из уже
научне области Рачуновоство и ревизија,
- објавила радове из уже научне области Рачуновоство и ревизија,
- учествовала у неколико пројеката, едукација и обука,
- остварила високе оцјене и похвале на студентским анкетама (чиме се потврђује
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
21
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
22
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.
11
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-

њено вишегодишње квалитетно учествовање у наставном процесу) и
на интервјуу показала цјеловито знање на постављена питања из уже научне
области Рачуновоство и ревизија, као и способност и спремност да се даље
усавршава у том смијеру.

Слиједећи наведене образовне, стручне, научне и педагошке карактеристике, Комисија
једногласно предлаже Научно-наставном вијећу Економског факултета Брчко и Сенату
Универзитетa у Источном Сарајеву да кандидата мр Љиљану Танасић поново изабере у звање
вишег асистента на ужу научну област Рачуновоство и ревизија.

1.

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
Др Душко Шњегота, редовни професор Економског факултета у Бањој
Луци, за ужу научну област Рачуноводство и ревизија, предсједник
______________________________________

2.

Др Теодор М. Петровић, редовни професор Економског факултета Брчко,
за ужу научну област Рачуновдство и ревизијa, члан
_______________________________________

3.

Др Витомир Старчевић, ванредни професор Факултета пословне економије
Бијељина, за ужу научну област Монетарна економија, 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 саставни дио овог извјештаја
комисије.
Ч Л А Н К О М И С И Ј Е:
1. ________________________________
Мјесто: ________________________
Датум: ________________________
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