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          Дана 26.09.2018. године у 12:00 часова,  на Економском 

факултету Брчко кандидат Весна Благојевић успјешно је одбранила 
магистарску тезу под називом „Приватизација у Босни и 
Херцеговини као дио процеса транзиције у земљама бивше 
СФРЈ“ 

 
 
Комисију за одбрану рада чинили су:  
 

Проф. др Горан Поповић, предсједник Комисије 

Проф. др Хамид Алибашић, ментор и члан Комисије  

                  Доц. др Лејла Терзић, 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 постављене магистарске тезе је приватизација у Босни и      
Херцеговини као дио процеса транзиције у земљама бивше СФРЈ. Процес транзиције у земљама 
бивше СФРЈ је почео деведесетих година двадесетог вијека и још увијек траје. Поред наведеног, 
предмет истраживања су и ефекти транзиције на привреду БиХ и земаља у окружењу, у виду 
економских показатеља као што су број приватизованих предузећа, број запослених и БДП у 
наведеном периоду.  

Основни циљ истраживања наведене магистарске тезе је разумијевање савременог 
транзиционог периода, анализа циљева, облика и резултата приватизације, као и расвијетљавање 
сличности и разлика овог периода у појединим земљама бивше СФРЈ. Осим тога, циљ истраживања 
је и утврђивање резултата транзиције и њеног утицаја на БиХ и земље у окружењу 

Након завршене јавне одбране, предсједник Комисије, проф. др Хамид Алибашић саопштио је 
да је кандидат Весна Благојевић, успјешно одбранила магистарску тезу под називом „Приватизација 
у Босни и Херцеговини као дио процеса транзиције у земљама бивше СФРЈ“ и тиме стекла 
стручни назив МАГИСТРА економских наука.  
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