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ПЕРСОНАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
Датум рођења: 03.06.1961.године 
Мјесто рођења: Тузла 
Држављанство: Република Српска, БиХ 
Телефон:  +387 51 430 010    
Е-пошта: zeljana.jovicic@efbl.org 
 
Интернет адреса: www.efbl.org/zeljanajovicic    

ОБРАЗОВАЊЕ: 

   

2006  Магистар економских наука, одбранила магистарску тезу  
24.12.2006. године 
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет 

2000  Дипломирани економиста, дипломирала  05.09.1985. године 
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет 

 

 

 

РАДНО ИСКУСТВО: 

2005. – до 
данас 

 Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет –виши асистент 
на предмету Финансијски менаџмент, Катедра за рачуноводство и 
финансије  
 

2005. – до 
данас 

 Министарство науке и технологије Републике Српске – савјетник министра 
(допунски рад)  
 

1994. – 2000.   Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет – асистент на 
предмету Финансијски менаџмент, Катедра за рачуноводство и 
финансије 

 
1993. – 2000.               Житопромет Сента, представништво, - финансијски директор 
 
1989. – 1993.               ДП „Универзал“, Бања Лука, - помоћник директора за економске     
                                     послове 
 
1987. – 1989.               Служба друштвеног књиговодства, - виши контролор 
 

 
 



 

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ: 

 Пројекат о оправданости инвестиција предузећа Somfy (Француска) у 
Југоисточну Европу, сарадник на пројекту, 2003. 

 Процјена вриједности предузећа Космос, наручилац G 17 Београд, 
Србија, сарадник на пројекту, 2004. 

 Центар за пројект менаџмент, пројекат међународне сарадње, 
Министарство науке и технологије РС, Универзитет у Бањој Луци, 
Универзитет у Источном Сарајеву, финансијски менаџер, 2007/2008. 
(FP7) 

 Ellectra-WeB, Европска комисија, Министарство науке и технологије, 
сарадник на пројекту, 2008/2010. (FP 6) 

 Иновациони центар Бања Лука, Влада Норвешке и Влада Републике 
Српске, члан Радне групе за координацију, 2008/2011. 

 Стратегија развоја породице у Републици Српској, Влада Републике 
Српске- Министарство за породицу, омладину и спорт, сарадник на 
пројекту, 2008. 

 Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске, Влада 
Републике Српске, Министарство науке и технологије, сарадник на 
пројекту,  2010. 

 Цјеложивотно образовање, стварање висококвалификованог и 
дефицитарног кадра – реализација уз помоћ јавно-приватног партнерства, 
Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, сарадник на пројекту, 
2009. 

 Анализа кретања курса долара и утицај финансијске кризе на економски 
раст, Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, сарадник на 
пројекту, 2009. 

 Порески и рачуноводствени аспекти научно-истраживачке дјелтаности, 
Министарство науке и технологије РС, координатор пројекта, 2010. 

 Иновативност у организацијама у Репшублици Српској, Министарство 
науке и технологије и Републички завод за статистику, сарадник на 
пројекту, 2009. 

 Улагања у истраживање и развој, Министарство науке и технологије и 
Републички завод за статистику, сарадник на пројекту, 2010. 

 Пројекат јачања институција – статистички индикатори истраживања и 
развоја, Европска комисија, Министарство науке и технологије РС, 
сарадник на пројекту, 2010. 
 

 
 

ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ: 

 Практично искуство стечено у предузећу, банци и јавној управи користим да 
студентима приближим примјену знања која стичу на факултету. 

 Предајем инструктивну наставу за сертификоване рачуновође и интерне ревизоре 
из области Примјењеног финансијског менаџмента, користећи теоријско и 
практично искуство у јавним и пословним финансијама. 



    Одржала сам или учествовала у више радионица, округлих столова, семинара и 
конференција у току ангажовања у Министарству науке и технологије из 
области истраживања и развоја и пројектног менаџмента. Координатор сам за 
пројекте Министарства. 

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: 

Енглески језик говорим и читам врло добро, француски и њемачки познајем основе. 

 

КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ: 

MS Office пакет (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook). 

 

 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА: 
'Б' категорија 
 

ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА: 

 

ИНТЕРЕСОВАЊА: 
Посебно ме интересује повезаност јавних и пословних финансија, односно, унапређење 
јавног сектора увођењем пословне свијести и предузетничког менаџмента у процесе 
креирања и имплементације финансијских одлука. 


