
Универзитет у Источном Сарајеву 
ОЈ Економски факултет Брчкo  

Сту дентска  11  
76100 Бр чко  

Босна и Хер цеговина  
 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
OJ Ekonomski  faku ltet  Brčko  

Stud entska 11  
76100 Brčko  

Bosna i  Hercegovin a  

  049/234 -931,   049/234 -942,    www.efbrcko .ba,   sekretar i ja t .e fbrcko@gmai l . com 
 
Дана 27.09.2018. године у 12:00 часова,  на Економском 

факултету Брчко кандидат Цица Радишић Мићић успјешно је 
одбранила магистарску тезу под називом „Улога и значај 
микро и малих предузећа у привредном развоју Републике 
Српске“ 

 
 
Комисију за одбрану рада чинили су:  
 

Проф. др Гордана Илић, предсједник Комисије 

Проф. др Цвико Јекић, ментор и члан Комисије  

                  Проф. др Хамид Алибашић, члан Комисије 

 
Чланови Комисије изразили су задовољство што су били 

чланови Комисије за одбрану овог рада чија је тематика веома 
сложена и актуелна.  
            Предмет истраживања у овом раду односи се на 
истраживање пословања микро и малих предузећа и њиховог утицаја на привредни развој Републике 
Српске. Овакав приступ подразумијева истраживање утицаја микро и малих предузећа на 
национални доходак, запосленост, инвестиционе активности, БДП, извоз и др. Разматрајући факторе 
са којима се микро и мала предузећа суочавају у свом пословању, истраживање обухвата привредни 
амбијент Републике Српске и услове пословања микро и малих предузећа. Дакле, у фокусу 
истраживања магистарског рада су и макро и микро економски фактори који осликавају привредни 
амбијент Републике Српске.  

Циљ истраживања је да се на основу савремених научних метода докаже кључна улога микро 
и малих предузећа у привредном развоју Републике Српске, која доприноси флексибилности 
привреде и њеном прилагођавању брзим технолошким и тржишним промјенама, посматрано на 
основу њиховог учешћа у БДП-у, националном дохотку, извозу, запошљавању, иновацијама и др 
            Након завршене јавне одбране, предсједник Комисије, проф. др  Гордана Илић саопштила је да 

је кандидат Цица Радишић Мићић, успјешно одбранила магистарску тезу под називом „Улога и значај 
микро и малих предузећа у привредном развоју Републике Српске“ и тиме стекла стручни назив 
МАГИСТРА економских наука.  
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