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                                   Факултет за производњу и менаџмент  

Мјесто и година завршетка: Требиње, 2007. године 

Назив магистарског рада: „Унапређење процеса маркетинга у Интернет амбијенту“ 

Ужа научна/умјентичка област: Инжењерски менаџмент 
 

Докторат :   

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2016. година 

Назив дисертације: „Модел изградње бренда града као одредница привредног  

развоја“ 

Ужа научна/умјентичка област: Индустријски маркетинг 

 

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

1.  Асистент на предметима Основи маркетинга и Предузетнички менаџмент - 

Универзитет у Источном Сарајеву, 2000. године 

2.   Виши асистент на ужу научну област Инжењерски менаџмент, Универзитет у 

Источном Сарајеву, 2008. године 

3. Виши асистент (реизбор) на ужу научну област Друга инжењерства и 

технологије (инжењерски менаџмент), Универзитет у Источном Сарајеву, 

2013. године 
  

  

3. Научна /умјетничка дјелатност кандидата 
  

 

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

      (Навести све радове сврстане по категоријама) 

Радови објављени у часопису националног значаја: 

1. Миљановић М., Спаић О., Соковић М., „Планирање људских ресурса на примјеру 

металопрерађивачког предузећа“, Journal of engineering  processing management, An 

International Journal, Volume 2, No. 2, 2011, стр. 15-29. 

2.  Иванковић Р., Миљановић М., „Примјена интегралног приступа планирања 

локалног развоја“, Management – часопис за теорију и праксу менаџмента, број 55, 

година XV, јун 2010, стр.43-53. 

3.  Гвозденовић Т., Миљановић М., Мољевић С., Рајковић Д., „Ризик на пројекту“, 

Часопис за унапређење квалитета, вол. 20, број 7-8, Пословна политика, 2010., стр. 

80-84. 

4.  Миљановић М., Кучинар Р., Поповић Д., „Конкурентска предност у сфери 

интелектуалног капитала“, Часопис за унапређење квалитета, вол. 14, број 7-8, 

Пословна политика, 2004., стр.55-59. 

5.  Миљановић М., Кучинар Р., „Прилог за доказивање окренутости организације 

кориснику“, Часопис за унапређење квалитета, вол. 13, број 7-8, Пословна 

политика, 2003, стр.109-112. 

6.  Гвозденовић Т., Миљановић М., Поповић Д., Митровић М., Спаић О., „Примјена 

QFD методе у условима Фабрике алата са тврдим металом“, Часопис за унапређење 

квалитета, вол. 12, број 7-8, Пословна политика, 2002, стр.103-107. 

7.  Митровић М., Спаић О., Тасовац Б., Миљановић М., Гвозденовић Т., „Приступ 
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идентификацији процеса на примјеру ЗДП ФАТ Требиње“, Часопис за унапређење 

квалитета, вол. 12, број 7-8, Пословна политика, 2002, стр. 100-103. 

 

Радови саопштени на скупу међународног значаја: 

1. Црногорчић Ж., Миљановић М., Гвозденовић Т., “Effects of the purchase process 

reengineering“, 3
nd 

International Conference ICQME 2008, (Quality – Managеment – 

Envirоnment - Education - Engineering), 10-12 September 2008, Budva. 

 

Радови саопштени на скупу националног значаја: 

1. Гвозденовић Т., Миљановић М., Мољевић С., Рајковић Д., „Ризик на пројекту“, 

Четрнаесто савјетовање SQM, Тиват, 14. - 15. септембра 2010. 

2. Поповић Д., Миљановић М., „Праћење радне успјешности менаџмента 

осигуравајућег друштва“, 57. Научно-стручни скуп психолога Србије, Палић 27-30. 

мај 2009. 

3. Миљановић М., Поповић Д., „Процес награђивања као најснажнији менаџерски 

алат за спровођење стратегије“, 57. Научно -  стручни скуп психолога Србије, Палић 

27-30. мај 2009. 

4. Спаић О., Миљановић М., „Информациони систем управљања залихама на 

примјеру металопрерађивачке индустрије“, XXXVI Симпозијум о операционим 

истраживањима,  SYM-OP-IS 2009, 22-25. септембра, Ивањица, 2009. 

5. Поповић Д., Миљановић М., „Управљање ризиком у друштвима за осигурање у 

Републици Српској“, XXXVI Симпозијум о операционим истраживањима,  SYM-OP-

IS 2009, 22-25. септембра, Ивањица, 2009. 

6. Спаић О., Миљановић М., Поповић Д., „Примјена неуронских мрежа у предвиђању 

осигурања од одговорности за моторна возила“, Тринаесто савјетовање SQM, Тиват, 

05. – 06.10.2009. 

7. Миљановић М., Црногорчић Ж., Гвозденовић Т., „Нови пословни модели“, 34. 

Националне конференције о квалитету, Фестивал квалитета, Крагујевац, 8.-11. мај 

2007. 

8. Кучинар Р., Миљановић М., Црногорчић Ж., „Буџет као основ система контроле 

менаџмента и услов побољшања“, 32. Националне конференције о квалитету, 

Фестивал квалитета, Крагујевац, 19. – 21. маја 2005. 

9. Миљановић М., Кучинар Р., Поповић Д., „Конкурентска предност у сфери 

интелектуалног капитала“, Осмо савјетовање SQM, Херцег Нови, 8. - 10. септембра 

2004. 

10. Кучинар Р., Миљановић М., Црногорчић Ж., „Људски ресурс као кључни фактор 

обезбјеђења континуираних унапређења“, 31. годишње конференције 

Југословенског удружења за стандардизацију и квалитет, Фестивал квалитета, 

Крагујевац, 4. - 6. мај 2004. 

11. Миљановић М., Кучинар Р., „Прилог за доказивање окренутости организације 

кориснику“, Седмо савјетовање SQM, Херцег Нови, 10. – 12. септембра 2002. 

12. Гвозденовић Т., Миљановић М., Поповић Д., Митровић М., Спаић О., „Примјена 

QFD методе у условима Фабрике алата са тврдим металом“, Шесто савјетовање 

SQM, Херцег Нови, 16. – 18. септембра 2002. 
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13. Митровић М., Спаић О., Тасовац Б., Миљановић М., Гвозденовић Т., „Приступ 

идентификацији процеса на примјеру ЗДП ФАТ Требиње“, Шесто савјетовање 

SQM, Херцег Нови, 16. – 18. септембар 2002. 

Радови објављени у зборнику радова факултета: 

1. Миљановић М., Црногорчић Ж., Гвозденовић Т., „Нови пословни модели“, 

Зборник радова са 34. Националне конференције о квалитету Асоцијације за 

квалитет и стандардизацију Србије, Фестивал квалитета, Машински факултет, 

Центар за квалитет, Крагујевац, 2007., стр.13. 

2. Кучинар Р., Миљановић М., Црногорчић Ж., „Буџет као основ система контроле 

менаџмента и услов побољшања“, Зборник радова са 32. Националне конференције 

о квалитету Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије, Фестивал 

квалитета, Машински факултет, Центар за квалитет, Крагујевац, 2005. 

3. Кучинар Р., Миљановић М., Црногорчић Ж., „Људски ресурс као кључни фактор 

обезбјеђења континуираних унапређења“, Зборник радова са 31. годишње 

конференције Југословенског удружења за стандардизацију и квалитет, Фестивал 

квалитета, Машински факултет, Центар за квалитет, Крагујевац, 2004, стр.117-125. 

4. Миљановић М., Кучинар Р., „Доношење одлуке о пројектном финансирању ХЕ 

БУК Бијела и Србиње примјеном експертних система“, Зборник радова са 6. 

међународне конференције, Управљање квалитетом и поузданошћу, DQМ, Београд, 

2003. 

5. Кучинар Р., Гвозденовић Т., Миљановић М., „Мјерење и унапређење перформанси 

у функцији мотивације“, Зборник радова са петог научно-стручног скупа: Систем 

квалитета услов за успјешно пословање и конкурентност, Крушевац, 2002.  

 

Радови објављени у часопису међународног значаја: 

1. Иванковић Р., Миљановић М., “The application of Integral Approach in Local 

Development Planning“, Management - Management -  Journal for the theory and 

practice of management, No. 55, Year XV, June 2010., pp. 43-52 

2. Црногорчић Ж., Миљановић М., Гвозденовић Т., “Effects of the purchase process 

reengineering“, 3
nd 

International Conference ICQME 2008, (Quality – Managеment – 

Envirоnment - Education - Engineering), Center for Quality, Faculty of Mechanical 

Engineering Podgorica, 2008., pp.161-168. 

3. Mиљановић М., Гвозденовић T, “Reengineering of the business process marketing“, 

2nd International Quality Conference, Quality Festival 2008, Faculty of Mechanical 

Engineering Kragujevac, Center for Quality, 2008. 

4. Гвозденовић T, Mиљановић М., Јегдић А., Црногорчић Ж., “Bodies of knowledge in 

project managеment and project quality management“, 2nd International Conference 

ICQME 2007, (Quality – Managеment – Envirоnment – Education -Engineering), Center 

for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, Podgorica, 2007, pp. 69-77. 

 

Радови саопштени на скупу међународног значаја: 

1. Mиљановић М., Гвозденовић T, “Reengineering of the business process marketing“, 

2nd International Quality Conference, Quality Festival 2008, Kragujevac, May, 13-15, 

2008. 

2. Гвозденовић T, Mиљановић М., Јегдић А., Црногорчић Ж., “Bodies of knowledge in 



 5 

project managеment and project quality management“, 2nd International Conference 

ICQME 2007, (Quality – Managеment – Envirоnment – Education -Engineering), 12-14 

September, 2007, Budva 

2.  Радови послије посљедњег избора/реизбора: 

    (Навести све радове и дати њихов кратак приказ) 

Радови саопштени на скупу националног значаја: 

Наслов рада: Медаковић В., Мољевић С., Гојковић Р., Васковић С., Миљановић М., 

„Склоност предузетништву студената инжењерских дисциплина“, 25. Недеља 

квалитета, FQCE (Фонд за културу квалитета и изврсност), 9-11 марта, 2016., Београд.  

Анализа рада: У овом раду су приказани резултати проведених истраживања међу 

студентима инжењерских дисциплина на Универзитету у Источном Сарајеву са аспекта 

склоности ка предузетништву. Дате су анализе стечених компетенција и испуњености 

предуслова за започињање бизниса, односно разматрана су њихова лична ефикасност, 

организација, мотивација, тј, склоност ка успјеху. Анализиране су и образовне потребе 

у различитим подручјима самосталног пословања, те донесене преопоруке за 

унапређење студија инжењерских дисциплина у погледу стицања одговарајућих 

компетенција. 
 

Радови објављени у зборнику радова факултета: 

Наслов рада: Миљановић М., „Привреда и економија као сегмент окоснице 

брендирања града“, Зборник радова са XLI Симпозијума о операционим 

истраживањима, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд, Дивчибаре, 

2014, стр. 411. 

Анализа рада: У овом раду се истиче значај реализације концепције брендирања којом 

се долази до конкурентског града, града који је атрактиван, сигуран, еколошки 

освијештен, града са високим квалитетом инфраструктуре, конкурентским порезним и 

непорезним давањима, развијеним људским капиталом и властитом посебношћу 

(културом, историјском и друштвеном), чиме такав град постаје успјешан и 

препознатљив, те са великом вјероватноћом остваривања свих зацртаних смјерница 

властитог развоја. Бренд мјеста су инхерентно другачија од других облика брендова, и 

брендирање мјеста је процес који прије произилази из интерпретације, него 

менаџерских техника. У овом раду је посматран само један сегмент окоснице 

брендирања града, а односи се на привреду и економију која је посматрана кроз: 

економску ситуацију у граду, стање пословног окружења, запосленост/незапосленост и 

туризам. 

Наслов рада: Миљановић М., Поповић Д., „Утицај интернет технологије и њена 

стратешка важност у савременом пословању“, Зборник радова са XLI Симпозијума о 

операционим истраживањима, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 

Београд, Дивчибаре, 2014, стр. 41-47. 

Анализа рада: У овом раду приказан је начин, на који повећање улагања у интернет 

технологију компанијама може донијети велика унапређења процеса, у распону од 

оперативних до стратешких. Основни је циљ овог рада унапређење продајног канала на 

примјеру металопрерађивачког предузећа путем увођења интернет технологије. 

Резултати показују да успостављање електронског продајног канала позитивно утиче на 

смањење трошкова пословања, брзо прилагођавање тржишним  условима, убрзање 

продаје производа, стварајући тако и већу вриједност за потрошаче, а што је 

претпоставка придобијања њихове лојалности на основу повећане конкурентности. 
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4. Образовна дјелатност кандидата 
  

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

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

 

2.  Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: 

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

 
  

 

 

 

5. Стручна дјелатност кандидата 
  

Мр Мирјана Миљановић је учествовала на три пројекта као члан пројектног тима. 

 

1. Назив пројекта: „Моделирање стања алата (завојних бургија) примјеном  

вјештачке интелигенције“ – Тематски пројекат Министарство науке и 

технологије Републике Српске (2012). 

2. Назив пројекта: „Развој CAD система за пројектовање алата за израду жљеба 

завојних бургија“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије 

Републике Српске (2013). 

3. Назив пројекта: „Примјена динамичког софтвера cinderella у научно-

техничким истраживањима, математици и образовању“, Министарство науке и 

технологије РС (2013). 

 

 

 

 

6. Резултат интервјуа са кандидатима 

 

Дана 15.04.2016. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Факултета за 

производњу и менаџмент Требиње,  у складу са Правилником о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,  одржан је интервју са 

кандидатом др Мирјаном Миљановић.  

Након одржаног интервјуа Комисија констатује да др Мирјана Миљановић, испуњава 

све услове конкурса за избор у звање доцента из уже научне области Друга 

инжењерства и технологије (Ужа образовна област Менаџмент у индустрији). Кандидат 

др Мирјана Миљановић показала је склоност како ка наставном, тако и научно-

истраживачком процесу.  
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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). 

 

 

 

Требиње, 15.04.2016. године                                                       Члан(ови) Комисије:  

1._______________________ 

 

2._______________________ 

 

3._______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


