
 

 

VII МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО 

 

Економски факултет Брчко, у сарадњи са институцијама власти, привредним сектором и 

другим факултетима из земље и иностранства, континуирано ради на развоју и унапређењу 

економске науке и праксе. По том основу и ове године организовао је VII међународну 

конференцију ''Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања 

у подстицању економског развоја'', која је, због ванредних околности изазваних вирусом 

КОВИД-19, одржана у онлајн форми, 16. децембра 2020. године. Тема овогодишње 

Конференције је била ''Изазови и развојне могућности високог образовања и економије у 

доба пандемије''. 

 

Учешће на Конференцији узео је велики број учесника из неколико земаља: Италија, Русија, 

Малезија, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина. Своје радове, ставове, резултате 

истраживања и закључке изнијели су представници различитих универзитета и факултета, 

међу којима издвајамо: ''Università di Roma LUMSA'', ''Università degli studi di Trieste'', 

''University of Malaya'', ''Monash University Malaysia'', ''Universiti Putra Malaysia'', ''Voronezh 

State Agrarian University'', ''Perm State Agro-Technological University'', ''Faculty of 

Commercial and Business Sciences'', Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, 

Универзитет у Нишу, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Универзитет у 

Новом Пазару, Универзитет у Источном Сарајеву.  

 

Конференцију је отворио декан Економског факултета Брчко, проф. др Лазар Радовановић 

ријечима: 

''Економски факултет почео је са радом 11. новембра 

1976. године.  

Данас, поред конференције, обиљежавамо (с малим 

закашњењем) 44 година Факултета. Наставницима, 

сарадницима, студентима и осталим на Факултету 

честитам празник – Дан Факултета уз жељу да 

превазиђемо све проблеме и оснажени кренемо у  

јачање и развој Факултета, прије свега јачањем 

економске и других наука. Надам се да ће ова 

конференција дати мали допринос томе.'' 

 

Након уводног обраћања, декан Радовановић упутио је пар реченица добродошлице (на 

италијанском, руском и малајском језику) колегама из Италије, Русије и Малезије и пожелио 

свим ауторима и излагачима да на најбољи начин презентују свој рад, идеје и закључке. 

 



У име ректора Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Милана Кулића, учеснике је 

поздравила проректор за науку, истраживање и развој Универзитета у Источном Сарајеву, 

проф. др Јелена Крунић, при чему је назначила: 

''Истраживање, развој и примјена научних сазнања представљају једно од основних 

стратешких опредјељења Универзитета у Источном Сарајеву. Међународна конференција на 

Економском факултету Брчко се одржава седми пут за редом што говори о значају ове 

конференције не само за просторе Републике Српске, Босне и Херцеговине већ и региона. 

Како се налазимо у периоду бројних изазова изазваних пандемијом вируса корона, овакви 

сусрети научника и експерата из области економских наука су од великог значаја за размјену 

знања, идеја, искустава и проналажење оптималних рјешења у науци и образовању. На тај 

начин остварујемо мисију развоја друштва заснованог на знању и обезбјеђујемо услове за 

одрживи развој нашег друштва. Посебну захвалност упућујем Организационом и Научном 

одбору Конференције и свим учесницима, на великом залагању и истрајности да се ова 

конференција одржи.'' 

 

Амбасадор Босне и Херцеговине у Италији, господин Славко Матановић, доктор економских 

наука, изразио је свесрдну подршку раду Економског факултета Брчко и оцијенио да је 

сарадња између Босне и Херцеговине и Републике Италије, у области образовања, науке, 

културе и спорта, веома добра. У области науке и културе, 1996. године, потписан је 

Меморандум о разумијевању о босанскохерцеговачко-италијанској научној сарадњи, а 

споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта потписан је између Вијећа 

министара БиХ и Владе Републике Италије, 2004. године. Наравно, истакнуо је да још увијек 

има простора за побољшање у свим областима, те да учешће италијанских колега на овој 

конференцији представља скромни допринос унапређењу сарадње високошколских 

институција ове двије земље.  

 

Проф. др Александар Агибалов, декан Економског факултета, Вороњешког државног 

аграрног универзитета (Русија) поздравио је учеснике Конференције и говорио о сарадњи 

Вороњешког универзитета и Универзитета у Источном Сарајеву која је започела, 2015. 

године, потписивањем споразума између ова два универзитета. У оквиру споразума 

реализује се размјена студената, организују љетне школе и одржавају научне конференције. 

Учесници конференција, ова два универзитета, припремају заједничке реферате и чланке. На 

крају свог обраћања декан Агибалов посебно је истакао жељу за наставком и унапређењем 

међусобне сарадње ова два универзитета и два факултета. 

  

 

 



Уводни радови:  

1. ''Information technologies in the function of virtualization of educational activity in 

pandemic conditions'' 

Rinaldo Marinoni, Maurizio Scaini, Slavko Matanovic  
 

2. ''Economic activity and energy markets in the time of crisis: fresh evidence during 

COVID-19 pandemic using dynamic time-frequency analysis'' 

Masnun Mahi, Shamim Ahmed Khan, Mohammad Zainuddin, Ishtiaque Arif 
 

3. ''Impact of the COVID-19 pandemic on the state and development trends of the e-

commerce market in Russia'' 

Alexander Agibalov, Lyudmila Zaporozhtseva, Irina Glotina, Yuliya Tkacheva 

 

 

На Конференцији су, између осталих, презентовани и сљедећи радови: 

✓ ''Кључне детерминанте управљања интелектуалним капиталом универзитета'' 

Бојан Крстић, Тамара Рађеновић, Милица Јовановић 

✓ ''Сарадња Америчког кутка Брчко дистрикта БиХ и Економског факултета 

Брчко: Часови конверзације на енглеском у доба пандемије вируса КОВИД-19'' 

Бојан Међедовић, Лејла Хогић 

✓ ''Страх од корона вируса и године старости становника Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине - анализа међузависности'' 

Стеван Стевић, Дејан Тешић 

✓ ''Тhe phenomenon of terrorism in the information society'' 

Irina Glotina, Andrey Svetlakov, Svetlana Fazylova, Lazar Radovanovic 

✓ ''Криптовалуте као нова технологија савременог пословања -  рачуноводствени и 

порески аспекти''  

Теодор М. Петровић, Љиљана Ж. Танасић 

✓ ''Пандемија КОВИД-19: одговор високог образовања на новонастале промене'' 

Катарина Чикош, Лана Томчић, Тамара Драгојевић 



 

 

 

Радна група за организацију и реализацију  

Конференције Економског факултета Брчко: 

- проф. др Лазар Радовановић, 

- проф. др Теодор М. Петровић, 

- доц. др Љиљана Ж. Танасић, 

- др Бојан Међедовић, 

- мр Дејан Тешић, 

- Горан Достанић. 


