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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 3.8.2016. године у дневном листу „Глас Српске“ 

Ужа научна/умјетничка област: Менаџмент и ужа област образовања Менаџмент (предмет: 

Управљање инвестицијама и пројектима) 

Назив факултета: Факултет пословне економије Бијељина 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата: 4 (четири) 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Борко (Цвијана) Поповић 

Датум и мјесто рођења: 20.09.1958. године, Горња Каменица, општина Зворник 

Установе у којима је био запослен: 
Радно искуство:  

Генерални директор АД Метално Зворник (2014- 

Генерални директор АД Дрина осигурања Милићи (2006-2010) 

Директор и замјеник директора АД Метално Зворник (1992-2006) 
 

Звања/ радна мјеста: 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснoвне студије (студије првог циклуса): Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин, 

Универзитет Нови Сад (дипломирани инжењер производног менаџмента) 
 

Назив институције: Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин, Универзитет Нови Сад 

Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 14.10.2005. године 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): магистар техничких наука 

Назив институције: Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин, Универзитет Нови Сад 

Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 23.11.2007. године 

Назив магистарског рада: „Карактеристике појединих система менаџмента у предузећима“ 

Ужа научна/умјетничка област: „Пословне комуникације“ 

 

Докторат (студије трећег циклуса): Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин, 

Универзитет Нови Сад (доктор техничких наука) 
 

Назив институције: Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин, Универзитет Нови Сад 

Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 21.06.2012. године 

Назив дисертације:“Допринос повећању ефикасности услужних организација у Републици 

Србији“ 

Ужа научна/умјетничка област: 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

 



3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

1. Поповић Б: “Допринос повећању ефикасности услужних организација у Републици 

Србији“ Технички факултет „Михаило Пупин“ Зрењанин, 2012. Докторска дисертација  

2. Поповић Б: „Карактеристике појединих система менаџмента у предузећима“ Технички 

факултет „Михаило Пупин“ Зрењанин, 2007. Магистарска теза  

3. Поповић Б: „Временска и просторна дистрибуција саобраћајних незгода на подручју 

Зворника“, Симпозијум Саобраћајне незгоде, Златибор, 22-24. Мај 2008. (436-442)  

4. Радојковић Д., Сајферт Д., Поповић Б., „Идентификовање знања и вјештина неопходних 

тржишту рада и развоју стручних кадрова“ XXXII Мајски скуп одржавалаца средстава за рад 

Србије  TEHIDIS (32;2009) Врњачка бања, 27-28.2009. COBISS:SR-ID23988743 

5. Радојковић Д., Сајферт Д., Поповић Б.: „Утицај модуларне наставе на мотивацију и развој 

стручних кадрова“ XXXII Мајски скуп одржавалаца средстава за рад Србије „Нове 

информационе технологије и дизајн машина“, 27-28. Мај 2009. Зборник радова ISBN 978-86-

83701-22-3, COBISS.SR-ID 239988743.  

6. Радојковић Д., Басара Н., Поповић Б.: „Проблеми предузетника код организације 

производних процеса у малим радионицама“, XXX II Мајски скуп одржавалаца средстава за 

рад Србије „Нове информационе технологије и дизајн машина“, 27-28. Мај 2009. Зборник 

радова ISBN 978-86-83701-22-3, COBISS, SR-ID 239988743.  

7. Радојковић Д., Сајферт Д., Поповић Б.: „Модуларна настава и развој кадрова у осигурању“ 

Менаџмент знања, Научно-стручни часопис из области менаџмент знања, ISSN 1452-9661 

број 2., 2008. (34-41).   

8. Радојковић Д., Сајферт Д., Поповић Б., „Идентификације знања и вјештина неопходних 

тржишту рада и развоју стручних кадрова“ Менаџмент знања, Научно-стручни часопис из 

области менаџмент знања, ISSN 1452-9661,1.2009. (25-31)    

9. Ковачки З., Сајферт Д., Поповић Б.: „Управљање знањем у теорији и  пракси“ Менаџмент 

знања, Научно-стручни часопис из области менаџмента знања, ISSN 1452-9661, број 1-2, 

2009 (16-24 

10. Радојковић Д., Сајферт Д., Поповић Б.: „Примена софтверских алата у организацији 

посла код малих предузетника“, Техника, Савез инжењера и техничара Србије- Београд 4-

2009 YU ISSN 0040- 

11. Поповић Б.; „Приступ истраживању саобраћајних незгода РС, у којима су учествовали 

возачи млађи од три године возачког стажа, Саобраћајне незгоде и осигурање, Златибор, 21-

23 мај 2009 (352-359)     

12. Радојковић Д., Басара, Н., Поповић, Б.: „Организација производње у малим 

предузетничким радионицама“, Индустрија, Економски институт, 4/2009, ISSN 0350-0373, 

COBISS.SR-ID-238359. UDK: 658:621.98:621.7.075, (155-171)  M 51-2 бода 

Објављени радови послије дисертације: 

13. Поповић, Б., Сајферт, Д., Цвијановић, С.: Managment system research, Индустрија, 

Економски институт, UDK 33 God.XXXVIII бр.2 (април-јун 2010.) YU 09, ISSN 0350-0373, 

COBISS.SR-ID 238359. (81-90)     

14. Радојковић, Д., Кларин, М., Сајферт, З., Цвијановић, Ј., Поповић, Б.: „The influence of 

modeified method of curent observations on shortening of production cycle in small companies“, 

Technics Tehnologies Education Management, ISSN 1840-1503, Vol. 6., No 1 2011. (92-99).    

15. Поповић, Б., Сајферт, Д., Тасић, И., Васић, Ж., Станковић, М.: „A research on 

characteristic of services managers in Serbia“, Technics Tehnologies Education Management, ISSN 

1840-1503, Vol.6, No 2 2011. (516)     

16. Поповић, Б.: „Системи менаџмента – Теоријски приступ“, Задужбина Андрејевић, 

Монографија националног значаја, Београд, 2011., ISSN 1452-242X, ISBN 978-86-7244-734-7   

17. Сајферт, З., Бешић, Ц., Дамњановић, А., Мусицки, С., Поповић, Б.: “The research of 

lighting“s influence on the psychological State of Employees in working environment, Technics 

Tehnologies Education Management, ISSN 1840-1503, Vol. 6., No 2 2012     



18. Драшковић, Д., Гладовић, П., Поповић, Б.: „Оцена утицаја „Компоненте пут“ на 

безбедност саобраћаја, на примерима карактеристичних саобраћајних незгода“. Саветовање 

Саобраћајне незгоде и осигурање, Златибор, 09-11 мај 2013    
 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

Одлука о избору узвање доцента из уже научне области Менаџмент. Избор извршен на 

Интернационални универзитет Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Бр. Одлуке–није 

протоколисана) 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

Предсједник Удружења осигуравача Републике Српске (2006-2009) 

Предсједник Управног одбора Заштитног фонда Републике Српске (2006-2009) 

Замјеник предсједника Управног одбора Бироа Зелене карте БиХ (2006-2009) 

ПРИЗНАЊА: 

Менаџер године у области осигурања (2009) 
 

  

 

 

 

Други кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Момчило (Милорада)  Кокић 

Датум и мјесто рођења: 09.10.1955. године у Калиновилу 

Радно искуство:  

МД ПЕРИЋ Бијељина, 2005-2015. (Главни инжењер електро струке) 

ВЗ ОРАО Рајловац, Бијељина 1992-2002 (Начелник сектора информатике) 

Ваздухопловна техничка Академија Рајловац  1988-1992 (Виши предавач) 

Ваздухопловна Техничка Средња школа Рајловац 1978-1981; 1984-1988. (Професор) 

Универзитет „Унион Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским 

Карловцима 2013-2016 у звању доцента 

 
 

Звања/ радна мјеста: 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

Члан предсједништва Савеза Проналазача, Новатора и Рационализатора у сарајеву 1986-1989 

Предсједник комисије проналазача и иноватора ВТШЦ у Рајловцу 3 године 

Члан комисије за иновирање наставних планова и програма ВТШЦ Рајловац 

Одговорни руководилац комисије за опремање кабинета Информатике у ВТШЦ Рајловац 

Члан више комисије за одбрану магистарских и дипломских радова 

Ментор на изради дипломских и магистарских радова 

Члан колегија директора ВЗ ОРАО 

Члан стручног свајета ВЗ ОРАО 

Предсједник савјета за ИТ у ВЗ ОРАО 

Члан савјета за имплементацију менаџмента система квалитета по ИСО 9001 у ВЗ РАО 

Предсјеник комисије за реинжињеринг ИС-а у ВЗ ОРАО 

Одговорни руководилац за дислокацију свих капацитета ВЗ ОРАО из Рајловца у Бијељину 

Члан различитих стручних комисија за дефинисање захтјева за постројења и опрему 



Члан стручних комисија заизбор добављача опрема, уређаја и извођача радова 

Надзорни орган извођача за електро инсталације на више значајних објеката 

Консултант на трансверу знања и преиспитивању ИС-а у Влади Брчко дистрикт 

 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснoвне студије (студије првог циклуса): Ваздухопловна техничка војна академија II Жарково 

– Београд 1981-1984; (звање: дипломирани инжењер ваздухопловне електронике: 

ЕТФ Универзитет у Београду 1981-1984 (звање: дипломирани инжењер електротехнике, 

смјер електронике). 

 
 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): магистар електротехничких наука 

Назив институције: Електротехнички факултет, Универзитет у Сарајеву 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 16.5.1990. године  
Назив магистарског рада: „Језик за опис дигиталних структура и његова примјена у процесу 

њиховог пројектовања и реализације“ 

Ужа научна/умјетничка област: Управљање системима и електроничке структуре 

 

Докторат(студије трећег циклуса): доктор техничких наука у области индустријског 

инжењерства и менаџмента. 
 

Назив институције: Факултет  за производњу и менаџмент, Универзитет у Источном 

Сарајево 2012.   
Мјесто и година завршетка: Требиње, 26.10.2012. године 

Назив дисертације: “Карактеристике менаџера савременог информационог система у пословним 

системима као допринос менаџменту“ 

Ужа научна/умјетничка област: Индустријског инжињерства и менаџмента 

 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

Универзитет „Унион Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским 

Карловцима 2013-2016 у звању доцента 
 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

1. Момчило Кокић, „Језик за опис дигиталних структура и његова примјена у процесу 

њиховог пројектовања и реализације“, магистарски рад ЕТФ Сарајево 1990 

2. Мр Мочило Кокић, „Управљање информационе ресурсима“, међународни научно-стручни 

симпозијум Инфотех-Јахорина 2002. године 

3. Мр Момчило Кокић, „Управљање квалитетом менаџера ИС“, Зборник радова међународни 

научно-стручни симпозијум Инфотех, Јахорина 2007. Године, ISBN 99938-624-2-8 

4. Мр Момчило Кокић, „Неопходност подизања квалитета менаџерских знања менаџера 

информационог система“, Нови економист број 2/2007, ISNN 1840-2313, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет спољне трговине у Бијељини 

5. Мр Мочило Кокић, „Усклађеност плана информационих технологија са стратегијом 

пословног система“, Нови економист број 3/2008,  ISNN 1840-2313, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет спољне трговине у Бијељини 

6. Мр Момчило Кокић, „Позиционирање менаџера информационог система  у менаџерској 

структури“, Нови економист број 4/2008, ISNN 1840-2313, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Факултет спољне трговине у Бијељини 



7. Др Бранко Крсмановић, Мр Момчило Кокић,:“Раст  квалитета менаџера информационог 

система условљен еволуциом цлоуд цомпјутинга“, Зборник радова међународни научно-

стручни симпозијум Инфотех, Јахорина 2010. Године, ISBN 99938-624-2-8. 

8. Мр Момчило Кокић, „Преиспитивање стања информационог система“, Зборник радова 

међународни научно-стручни симпозијум Инфотех, Јахорина 2011. Године, ISBN 99938-624-

2-8. 

9. Мр Момчило Кокић, „Значај примјене ISO/IEC 20000 за квалитет ИТ услуга“, Квалитет и 

изврсност, Година I broj 7-8/2012, ISNN 2217-852X, FQCE Београд. 

10. Мр Момчило Кокић,„Карактеристике менаџера савременог информационог система у 

пословним системима као допринос менаџменту“, докторска дисертације, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент, Требиње, октобар 2012. 

11. Др Момчило Кокић, „Примјена принципа менаџмента квалитетом у процесима 

информационог система“, Нови економист број 12/2012, ISNN 1840-2313, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина 

12. Др Момчило Кокић, „Заштита информационих система и пословна политика“, Зборник 

радова међународни научно-стручни симпозијум Инфотех-Јахорина 2013. Године, ISBN 978-

99955-763-1-8. 

13. Др Момчило Кокић, „Информационе технологије и енергетска ефикасност кроз примјену 

стандарда ИСО 50001:2011“, Зборник радова 12. Међународни научни скуп Синергија 2013., 

ISBN 978-99955-26-27-6, Универзитет Синергија Бијељина 

14. Др Момчило Кокић, „Управљање софтверском имовином“, Зборник радова међународни 

научно-стручни симпозијум Инфотех-Јахорина 2014. Године, ISBN 978-99955-763-1-8. 

15. Др Момчило Кокић, Миљан Кокић, „Менаџмент ИТ ризиком као фактором поузданости 

пословних процеса“, Зборник радова међународни научно-стручни симпозијум Инфотех-

Јахорина 2015. Године, ISBN 978-99955-763-1-8. 

16. Петар Тасевски, Др Момчило Кокић, „Серија стандарда ИСО/ИЕЦ 27000 у 

организацијама у Србији“, Зборник радова међународни стручни симпозијум Доба знања, 

Сремски Карловци 2015. 

17. Мр Петар Тасевски, Др Момчило Кокић, „Примена стандарда ИСО/ИЕЦ 27001 као 

фактор конкурентске предности организација“, Зборник радова међународни научно-стручни 

симпозијум Инфотех Јахорина 2016. Године, ISBN 978-99955-763-1-8. 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

1. Ваздухопловна Техничка Средња школа Рајловац 1978-1981; 1984-1988. (Професор) 

2. Универзитет „Унион Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским 

Карловцима 2013-2016 у звању доцента 

ДОПУНСКИ РАД 

1. Универзитет у Сарајеву, Електротехнички факултет у Лукавици 1988-1992 (Асистент и 

Виши асистент) 

2. Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет у Лукавици 1995-2007 

3. Виша техничка школа Добој 2000-2004 (Виши предавач) 

4. Европски универзитет у Брчком, Тeхнички факултет и Педагошки факултет 2014/2015 и 

2015/2016 у звању доцента 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

Сертификати: 

1. За извођење и надзор над извођењем електро фазе, инсталација слабе и јаке струје 

2. За израду техничке документације, електро фазе инсталације слабе и јаке струје и надзор 

над извођењем ових радова 

3. О завршеном курсу Енглеског језика 



4. Клијент сервер архитектура, интернет и менаџерски информациони системи 

5. Упознавање највишег руководства са новим стандардима ИСО 9000:2000 

6. Интерни оцјењивач успостављеног система квалитета по моделу ИСО 9000:2000 

7. Бизнис план 

8. Model Business System with Designer/2000.Oracle 

9. Data Design Using Desinger/2000-Oracle 

10. Data Modeling and Relational Database Design – Oracle 

11. Низ стручних усваршавања из домена информационих технологија, менаџмента 

системом квалитета, методике наставе итд. 

 

Рад у стручним тијелима: 

1. Члан предсједништва Савеза Проналазача, Новатора и Рационализатора у сарајеву 1986-

1989 

2. Предсједник комисије проналазача и иноватора ВТШЦ у Рајловцу 3 године 

3. Члан комисије за иновирање наставних планова и програма ВТШЦ Рајловац 

4. Одговорни руководилац комисије за опремање кабинета Информатике у ВТШЦ Рајловац 

5. Члан више комисије за одбрану магистарских и дипломских радова 

6. Ментор на изради дипломских и магистарских радоваж 

7. Члан колегија директора ВЗ ОРАО 

8. Члан стручног свајета ВЗ ОРАО 

9. Предсједник савјета за ИТ у ВЗ ОРАО 

10. Члан савјета за имплементацију менаџмента система квалитета по ИСО 9001 у ВЗ РАО 

11. Предсјеник комисије за реинжињеринг ИС-а у ВЗ ОРАО 

12. Одговорни руководилац за дислокацију свих капацитета ВЗ ОРАО из Рајловца у 

Бијељину 

13. Члан различитих стручних комисија за дефинисање захтјева за постројења и опрему 

14. Члан стручних комисија заизбор добављача опрема, уређаја и извођача радова 

15. Надзорни орган извођача за електро инсталације на више значајних објеката 

16. Консултант на трансверу знања и преиспитивању ИС-а у Влади Брчко дистрикта 

 

Остало 

1. Nосилац јубиларне награде значке Савеза Проналазача, Новатора и Рационализатора у 

Сарајеву за особите заслуге на развоју проналазачке дјелатности 

2. За вријеме професионалне војне службе, престала у 47. Години живота по потреби службе, 

оцјењиван највећим службеним оцјенама, више превремених унапређења у виши чин до чина 

пуковника, више похвала, награда и одликовања 

3. Борац прве категорије 

 

 

Трећи кандидат  

 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Живко (Јована) Ерцег 

Датум и мјесто рођења: 17.06.1965. године у Добоју 
 

Установе у којима је био запослен: 
Радно искуство: 

1. Инспектор за привредн криминал у ЦЈБ Добој; 

2. Руководилац представништва АД „Бањалучка пивара“ за регију Добој; 

3. Начелник Одјељења у административној служби града Добоја; 

4. Директор ЈУ „агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој“ 

5. Стручни савјетник за економско-финансијске послове у кабинету Градоначелника града 

Добоја; 



6. Замјеник директора а.д. „Водовод“ Добој. 

7. Тренутно запослен у „Водовод“ ад Добој, на позицији в.д. директора. 

 

Звања/ радна мјеста: 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснoвне студије(студије првог циклуса): Економски факултет Суботица. 

Назив институције:Економски факултет завршио је у Суботици. 
Мјесто и година завршетка:Суботица, 1992. године 

 

Постдипломске студије(студије другог циклуса): магистар економскух наука 

Назив институције: Економски факултет Бања Лука, Универзитет Бања Лука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. 

Назив магистарског рада: “Пословни успјех предузећа у функцији структуре и динамике 

ангажовања средстава (напримјеру предузећа АД „ТКС-ДАЛЕКОВОДИ“ Добој)”. 
Ужа научна/умјетничка област: Менаџмент 

 

Докторат(студије трећег циклуса): Факултет пословне економије Бијељина 2015 

Назив институције: Факултет пословне економије Бијељина, Универзитет Источноо Сарајево 
Мјесто и година завршетка: Бијељина, 12.10.2015. године 

Назив дисертације: „Креирање управљачке стратегије предузећа кроз рационализацију 

управљања ангажованим средствима“ 

Ужа научна/умјетничка област: Менаџмент 

 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

КЊИГА: 

1. Берберовић, Ш., Ерцег, Ж.: „Теорија економије предузећа – Микроекономија“. Добој: 

Висока пословна техничка школа  

 

РАДОВИ 

1. Ерцег, Ж. (2007); ЈП „Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој“, 

ЛИДЕР, часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства. Број 1-2. 

2007. Година В. Бања Лука: Хоризонти фондација, стр. 56 

2. Новарлић, Б, Лукић, З., Ђурић, П., Ерцег, Ж., Лукић, Љ., Симић, С.(2013). „Напредна 

технолошка рјешења као парадигма универзитетског „спин оф“ подухвата“, Зборник радова 

са IV Међународни симпозијум Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој, 22. и 23. 

Новембар 2013; Универзитет у Источном Сарајеву Саобраћајни факултет Добој (386-391) 

3. Јовичић, М., Ерцег, Ж., Ђурић, П. (2012): „Утицај структуре и динамике ангажованих 

средстава на пословни успјех предузећа“, Нови Економист“ број 11. Јануар-јун 2012. Година 

VI. Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, 

(22-27) 

4. Ерцег, Ж., Ђурић, П. (2012): „Transparency of business operations as a factor of favourable 

business setting“, Book of abstracts from  First International Conference on Business, Economics 

and Finance – ICBEF 2012, September 13-15th 2012. Macedonia Stip: Faculty of Economics 

University „Goce Delcev“, pp 44-45 

5. Новарлић, Б., Ђурић, П., Ерцег, Ж., Поповић, Б. (2012): „Локална заједница као „креатор“ 

мреже друмског саобраћаја с посебним акцентом на уже градско језгро“, Зборник 

радовасаНаучно-стручног скупа Саобраћајнице и оптимизација транспорта, 22. И 23. 



Новембар 2012. Добој: Саобраћајни факултет Добој Универзитета у Источном Сарајеву, 77-

82. 

6. Лукић, Љ., Ерцег, Ж., Ђурић, П. (2012): „Успостављање интерних пословних инкубатора 

као модела приликом реструктурирања великих пословних система“, Зборник радова са  

Научно-стручног скупа Саобраћајнице и оптимизација транспорта, 22. И 23. Новембар 2012. 

Добој:  Саобраћајни факултет Добој Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 295-298. 

7. Ерцег, Ж., Ђурић, П. (2011); „Утицај трошкова логистике на пословни успјех малих и 

средњих предузећа“, Зборник радова са III Међународног симпозијума Нови хоризонти 

саобраћаја и комуникација 24. И 25. Новембар 2011. Добој: Саобраћајни факултет Добој 

Универзитета у Источном Сарајеву, стр.93. 

8. Чола, И., Кларир, М., Радојчић, М., Ерцег, Ж. (2011): „Development of a stohastic model for 

determining the elements of production cycle time and their optimization for serial production in 

metal processing industry and recycling process“, Book of procedings I International Symposium 

Engineering Management and Competitiveness- EMC 2011. June 24-25 2011. Zrenjanin: Technical 

faculty „Mihajlo Pupin“ University of Novi Sad, pp 21-24 

9. Станковић, М., Ерцег, Ж., Живковић, М. (2011): „Managers social classes in the Republic of 

Srpska“, Book of procedings I International Symposium Engineering Management And 

Competitiveness- EMC 2011, june 24-25 2011. Zrenjanin: Technical faculty „Mihajlo Pupin“ 

University of Novi Sad, pp 99-104 

10. Ђурановић, Д., Ерцег, Ж. (2010): „Интегрисано знање као подршка стратегијском 

одлучивању“, Зборник апстракатаса XV Интернациналног научног скупа Стратегијски 

менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. 22. Април 2010. 

Суботица: Економски факултет  Универзитета у Новом Саду, стр.36 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

Изводио вјежбе на Саобраћајном факултету Добој, Универзитет Источно Сарајево  за период 

2012.-2013. година на предмету „Финансијско пословање у телекомуникационом саобараћају“. 

 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

1. I Међународна конференција „Позиционирање Агенција за развој МСП као носица развоја 

– искуства и добра пракса“, Мраковица 2008; 

2. II Међународна конференција „Територијални маркетинг и индустријске зоне – искуства и 

добре праксе“, Мраковица 2009; 

3. III Међународна конференција „Конкурентност локације у контексту директних страних 

улагања“, Мраковица 2010; 

4. IV Међународна инвестициона конференција „Могућности улагања у 

металопрерађивачком, туристичком, енергетском и сектору производње хране“, Бања Лука 

2011. 

5. Члан Општинског Развојног Тима, ангажован на изради докуемта Стратегија развоја 

општине Добој 2011-2020; 

6. Члан радних група задужених за имплементацију стратешких докумената: 

- Стратегија развоја малих и средњих предузећа РС 2006-2010; 

- Стратегија подстицања и развоја страних улагања у РС 2009-2013; 

- Стратегија успостављања и развоја пословних зона у РС 2009-2013.  

 

 

 

 

 



Четврти кандидат 

 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Трифуновић (Пантелије) Драгана 

Датум и мјесто рођења:15.09.1988. године у Бијељини 
 

Установе у којима је био запослен: 
Радно искуство:  

 

 

Звања/ радна мјеста: 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснoвне студије (студије првог циклуса): Економски факултет Пале 

Назив институције: Економски факултет Пале, Универзитет Источно Сарајево. 
Мјесто и година завршетка: Пале, 04.11.2011. године 

 

Постдипломске студије(студије другог циклуса): 

Назив институције:  

Мјесто и година завршетка: 
Назив магистарског рада:“ 
Ужа научна/умјетничка област:  

 

Докторат (студије трећег циклуса): 

Назив институције: 
Мјесто и година завршетка:  

Назив дисертације:  

Ужа научна/умјетничка област:  

Како кандидат није доставио доказе о завршетку постидпломских студија, као и 

завршетку докторских студија, то Комисија констатује да кандидат није испунио 

тражене услове и Комисија није узела у даље разматрање његов конкурсни материјал 

 

 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 

 

 

 

 

 



6. Резултат интервјуа са кандидатима 

Интервју  са  кандидатима  обављен  је  дана  07.10.2016.  године  са  почетком  у  15:30 

часова у просторијама  Факултета пословне економије,  Бијељина.  Због  спријечености  

проф.  др Николе Вукмировића, члана комисије,  да присуствује разговору с кандидатима, 

разговор с кандидатима су  обавили проф. др Бранислав Машић и проф. др Миладин 

Јовичић. На интервју су позвани сви пријављени кандидати који су доставили потпуну и 

уредну пријаву на конкурс: др Живко Ерцег, др Борко Поповић и др Момчило Кокић. 

Кандидат Драгана Трифуновић није позвана на интервју из разлога што није доставила 

овјерену копију докторске дипломе у складу са конкурсом.. 

Комисија је констатовала да је прије интервјуа обавила увид у цјелокупну конкурсну 

документацију. Комисија је такође констатовала да су се позиву на интервју одазвали сви 

кандидати који су позвани. 

Свим кандидатима су постављена сљедећа питања:  Кратко представљање биографије 

члановима Комисије? Шта мислите које референце Вас квалификују за избор у звање 

наставника за ужу научну област Менаџмент и наставни предмет Управљање инвестицијама 

и пројектима? Како доживљавате значај инвестиција? Како видите себе у евентуално даљој 

универзитетској каријери? 

По завршетку интервјуа, Комисија је констатовала да су сви пријављени кандидати испунили 

очекивања Комисије. 

  

 

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју 

је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС  

(Службени гласник РС  број: 73/10) 

 

 

Огледни час кандидата др Живка Ерцега и кандидата др Борка Поповића, заказан је у складу 

са чланом 93. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13 и 44/15) и чланом 7. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву из разлога што именовани нису раније изводили 

наставу у високошколским установама. 

Огледни час кандидата др Живка Ерцега заказан је за 7.10.2016. године са почетком у 14,00 

часова, док је огледни час кандидата др Борка Поповића заказан за 7.10.2016. године са 

почетком у 14,30 часова. 

Вријеме одржавања огледног часа у складу са наведеним члановима објављен је на web 

страници Факултета пословне економије Бијељина дана 3.10.2016. године и на страници 

Универзитета у Источном Сарајеву дана 3.10.2016. године. 

Кандидати су одржали огледно предавање пред комисијом коју је именовало Научно-

наставно вијеће Факултета пословне економије Бијељина у сљедећем саставу: 

1) Др Бранислав Машић, редовни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски  

           факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник 

2) Др Миладин Јовичић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Факултет  

           пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, члан. 

Проф. др Никола Вукмировић, редовни професор Економског факултета Универзитета у 

Бања Луци, ужа научна област Предузетничка економија, који је именован за члана 

Комисије, био је спријечен да присуствује заказаном огледном часу. 

Тема огледног предавања кандидата за оба наведена кандидата, по одлуци Комисије, била 

је:„Значај управљања инвестицијама“. 

Мишљење Комисије након одржаног часа кандидата Живка Ерцега: Чланови Комисије су 

једногласни у закључку, да кандидат Живко Ерцег има квалитете да може изводити наставу 

из предмета Управљање инвестицијама и пројектима. У свом петнаестоминутном излагању 

кандидат је предочио шта је циљ ове  наставне јединице и систематично изложио задату 

тему. Мишљење је Комисије да  би излагање кандидата побудило интерес студената и да би 



успио задржати њихову пажњу у периоду док трају предавања. Исто тако, Комисија је става 

да код кандидата постоји методичност у приказу задате теме. 

Након кандидата др Живка Ерцега, огледни час одржао је кандидат др Борко Поповић. 

Огледни час кандидата др Борка Поповића почео је 07.10.2016. године у 14:30 часова. 

Мишљење Комисије након одржаног часа: Кандидат је своје излагање базирао на приказу 

задате теме кроз практична искуства са којима се сретао током дугогодишњег рада у 

„реалном“ сектору. То је, вјероватно имало за последицу, недовољно систематичности у 

излагању. То, по мишљењу Комисије,  није значајније утицало на квалитет  предавања. 

Међутим, ако би то посматрали кроз садржај предмета који  намјерава „држати“, који је 

комплексан и обиман, то би од Кандидата захтијевало много озбиљнији приступ припреми 

теме за излагање. Све у свему, Комисија је мишљења да у овом дијелу Кандидат задовољава 

постављење критеријуме. 

 
 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета пословне економије Бијељина, бр. 724-02/16  

од  9.9.2016.  године именована  је  Комисија  за  разматрање конкурсног материјала и 

писање Извјештаја за избор у звање наставника у сва звања за ужу научну област 5.2.17 

Менаџмент, у сљедећем саставу: 

 

1. др Бранислав Машић, редовни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник комисије 

 

2. др Миладин Јовичић, редовни професор, ужа научна област Менаџмент, Факултет 

пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, члан и  

 

3. др Никола Вукмировић, редовни професор, ужа научна област Предузетничка економија, 

Економски факултет Универзитета у Бања Луци, члан. 

 

Комисија је разматрала конкурсне материјале и пријаве на конкурс за избор наставника у сва 

звања за ужу научну област Менаџмент и ужу област образовања Менаџмент, који је 

објављен  3. августа 2016. године у дневном листу „Глас Српске“. На Конкурс су се 

пријавила сљедећа четири кандидата: 

 

1. др Живко Ерцег 

2. др Борко Поповић 

3. др Момчило Кокић 

4. Драгана Трифуновић 

 

Комисија је констатовала да кандидат Драгана Трифуновић није доставила овјерену копију 

докторске дипломе која је захтјевана конкурсом за избор у наставничка звања, те пријаву 

кандидаткиње као непотпуну није узимала у даљем разматрању. 

 

Комисија  је  оцјењивала  испуњавање  кумулативно  постављених  минималних услова за 

избор у звање наставника (чл. 77 ст. 1. Закона о високом образовању, „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15),  и констатовала да кандидати 

испуњавају минимум услова за избор у звање доцента, односно ниједан кандидат није 

доставио доказе о испуњености услова за избор у више наставничко звање. Законом је 

предвиђено да  „за доцента може бити биран кандидат који: 

1) има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области, 



2) има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена унаучним часописима и 

зборницима са рецензијом и 

3) показане наставничке способности“. 

 

У оцјени кандидата Комисија је имала у виду и одредбе Правилника о научним и 

умјетничким областима, пољима и ужим областима  (Службени гласник Републике Српске 

бр. 22/09. и 27/10.) и Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном 

Сарајеву (број 01-С-323-XXXII/14 од 22.09.2014. године, број 01-С-476-XXXV/14 од 

18.12.2014. године, број 01-С-28-XXXVI/15 од 22.01.2015. године и 01-С-169-1-X/16 од 

24.03.2016. године). 

 

Процјењујући испуњавање првог минималног услова (научни степен доктора наука у 

одговарајућој научној области), Комисија је констатовала да кандидати имају стечен научни 

степен доктора наука с тим што кандидат др Живко Ерцег има докторат из одговарајуће 

научне области за коју је расписан конкурс 5.2.17. Менаџмент, док друга два кандидата, др 

Борко Поповић и др Момчило Кокић имају докторате из друге научне области, односно из 

области 2.0.0 Инжињерство и технологија, те да су именовани стекли звање доктора 

техничких наука. 

 

У процјени испуњавања другог минималног услова  (најмање три научна рада из области за 

коју се бира, објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом) Комисија је 

констатовала да сва три кандидата имају адекватан број радова  из научних области за који се 

бирају.  

 

      

 Показане наставничке способности су трећи минимални услов за избор у звање доцента. 

Комисија прије свега констатује да од сва три кандидата, др Момчило Кокић има 

дугогодишње искуство у научно-наставном процесу, док друга два кандидата су приложила 

доказе одрадном искуству невезаном за универзитетски рад и праксу. Стога, тим 

кандидатима је омогућено одржавање огледног часа, након којих је Комисија закључила да 

су оба кандидата задовољила постављене критеријуме, те да испуњавају услов показаних 

наставничких способности.  

 

Комисија је констатовала да су сва три пријављена кандидата квалитетни, са завидним 

референцама и искуством, али да два пријављена кандидата, др Момчило Кокић и др Борко 

Поповић, имају стечен степен доктора техничких наука, односно немају докторат у 

одговарајућој научној области ( научна област 5.0.0 Друштвене науке, научно поље 5.2.0 

Економија и пословање, ужа научна област 5.2.17 Менаџмент). 

Обзиром на наведено, оцјењујући испуњавање сва три кумулативно постављена услова за 

избор академског особља у научно-наставно звање доцента, на основу приложене 

документације у конкурсној пријави, разматрања досадашњег  рада,  цјелокупне  научне и 

стручне активности, достављених референци и утиска са интервјуа Комисија једногласно 

предлаже Научно-наставном вијећу Факултета пословне економије Бијељина и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву, да се др Живко Ерцег изабере у звање  доцента  за  

научну  област  5.0.0 Друштвене  науке,  научно  поље  5.2.0 Економија и пословање и ужу 

научну област 5.2.17 Менаџмент. 

 

 

 

 

 

 



   Чланови Комисије: 

 
1.___________________________________ 

Проф. др Бранислав Машић, редовни професор, 

ужа научна област Менаџмент, Економски 

факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву 

 

 

2._______________________ 

Проф. др Миладин Јовичић, редовни професор, 

ужа научна област Менаџмент, Факултет пословне 

економије Бијељина Универзитета у Источном 

Сарајеву 

 

 

3._______________________ 

Проф. др Никола Вукмировић, редовни професор, 

ужа научна област Предузетничка економија, 

Економски факултет Универзитета у Бања Луци 

 

 

 

 

Бијељина, 13.10.2016. године 

 

 

 

 

 

  



 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са приједлогом 

једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.) 

 

 

 

 

Источно Сарајево:___________     Члан(ови) Комисије:  

1._______________________ 

 

2._______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


