
БИОГРАФИЈА 

Илинка Унковић рођена је 24.02.1954. године у Требињу. Основну школу и гимназију 

завршила је у Требињу. Основне студије завршила је 1977. године у Дубровнику на 

Факултету за туризам и вањску трговину Дубровник, свеучилиште у Сплиту.  

Пост-дипломске студије завршила је 1983. године на Универзитету у Сарајеву, Економски 

факултет у Сарајеву. Наслов магистарског рада је ,,Могућност и оправданост супституције 

увоза репроматеријала домаћом производњом у Индустрији алата Требиње" , ужа научна 

област пословна економија.  

Докторске студије, завршила је 2004. године у Подгорици на Универзитету Црне Горе, 

Економски факултет Подгорица.  

Установе у којима је била запослена: 

 Индустрија алата Требиње од 1977-1995 

 Приправник у одјељењу Извозна продаја 

 Руководилац продаје у развијеним земљама Западне Европе и земљама у развоју 

 ЕАЛЕР БиХ - Дирекција за локални економски развој БиХ, страна дирекција, од 

1995-1998. године 

Звања/радна мјеста: 

 Директор за регију Истоцна Херцеговина  

 Дирекција за приватизацију Републике Српске од 1998-2004. године 

Звања/радна мјеста:  

 Самостални струцни сарадник у дирекцији 

 Руководилац за регију Истоцна Херцеговина 

 OSCE - канцеларија у Требињу 

Звања/радна мјеста  

 Преводилац са медјународним супервизором 

 Универзитет у Источном Сарајеву 

Звања/радна мјеста 

 Виши асистент, Факултет за производњу и менаџмент Требиње од 1996. године на 

предметима : Менаџмент и Финансијски менаџмент; 

 Виши асистент, Електротехницки факултет Истоцно Сарајево од 2001. године, на 

предмету Менаџмент 

 Доцент, Факултет за производњу и менаџмент Требиње од 2005. године, на 

предметима: Менаџмент 1, Менаџмент 2, Финансијски менадџмент, Рацуноводство 

за менаџмент и предузетниство и бизнис 



 Доцент, Електротехницки факултет Истоцно Сарајево од 2005. године, на предмету 

Основе менаџмента; 

 Ванредни професор, Факултет за производњу и менаџмент Требиње од 2013. године 

на предметима: Менаџмент; Финансијски менаџмент, Рацуноводство за менаџмент, 

Предузетниство и бизнис, Стратегијски менаџмент и Истразивање трзиста и 

понасање потросаца 

 Редовни професор, Електротехницки факултет Истоцно Сарајево од 2013. године, на 

предмету Увод у менаџмент, а од 2016. године и на предмету Менаџмент у 

инзињерској пракси  

 Продекан за научно-истразивачки рад, Факултет за производњу и менаџмент 

Требиње, од 2009-2013. године 

 Ванредни професор, Музицка академија Универзитет у Истоцном Сарајеву, 2. 

циклус студија, од 2016. године, на предмету Менаџмент у музици 

 Виси асистент, Виса скола за туризам и хотелијерство Требиње, од 2002-2003. 

године, на предмету Економска статистика.  

Универзитет у Бања Луци, Економски факултет Бања Лука, одјељење у Требињу 

Звања/радна мјеста: 

 Виси асистент, од 1996-2004. године на предмету Менаџмент 

 Доцент, од 2005-2008. године на предметима : Финансијски менаџмент и Менаџмент 

хотелско-туристицких предузеца  

Чланство у науцним и стручним организацијама или удружењима.  

 Члан савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.  

Објавила је три уџбеника:  

1. Унковић Илинка, 2013. године, ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА У УЛОЗИ 

ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА, Источно Сарајево, Завод за уџбенике и 

наставна средства, ISBN 978-99955-1-082-4 (стр. 1-389) 

2. Унковић И. (2018): Менаџмент малих и средњих предузећа, Источно Сарајево, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, 

ISBN 978-99976-600-9-1, (стр. 1-314) 

3. Унковић И. (2019): Истразивање трзиста, Универзитет у Истоцном Сарајеву, 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, ISBN 978-99976-778-0-8, (стр. 1-223)  

Илинка изводи наставу на Факултету за производњу и менаџмент Требиње на 

додипломском студију на предметима: Менаџмент, Рачуноводство за менаџмент, 

Предузетништво и бизнис, Финансијски менаџмент, Истраживање тржишта и понашање 

потрочача и Стратегијски менаџмент. 

Такође, изводи наставу на Електротехничком факултету Источно Сарајево на предмету 

Менаџмент у инжињерској пракси и Увод у менаџмент. 



Илинка Унковић изводи наставу на 2. циклусу студија на Факултету за производњу и 

менаџмент Требиње на предмету: Индустријско инжењерство и инвестиције у експертизи. 

Кандидат је изводио наставу на 2. циклусу студија на Музицкој академији у Источном 

Сарајеву из предмета Менаџмент у музици. 

Илинка је изводила наставу на Економском факултету Бања Лука, одјељење у Требињу на 

предметима Менаџмент и Менаџмент у туризму. Наставу је изводила и на Високој сколи за 

туризам и хотелијерство на предмету Економска статистика. 

Илинка Унковић учествовала је на следећим пројектима. 

1. Приватизација државног капитала у Републици Српској 

Мјесто реализације пројекта: Требиње 

Реализација пројекта: 1999-2006. године 

2. Успостављање Електропреносне компаније Босне и Херцеговине  

Радила као члан Управног одбора из Републике Српске на пројекту успостављања 

Мјесто реализације пројекта: Бања Лука 

Реализација пројекта: 2005. године 

Објавила је више од 40 научних радова из области за које се бира у научним часописима и 

зборницима са рецензијом. 

Успјешно окончала менторство на више мастер радова. 

Била је ментор за одбрану завршног рада на више од деведесет дипломских радова и члан 

комисије за одбрану на више десетина радова. 

Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву додијелио јој је Велику 

повељу у знак признања за вишегодишњи савјестан рад испуњен преданошћу и 

одговорношћу и допринос развоју Електротехничког факултета  

Била је ангажована у органима предузећа гдје није била запослена: 

 

 Члан Управног одбора Електропривреде Републике Српске 

 Члан Управног одбора Електродистрибуције Пале 

 Члан Управног одбора Хотел Леотар, Требиње 

 Члан Управног одбора Електропреноса БиХ  

 Члан Одбора за ревизију Електродистрибуција Требиње 

 Члан Одбора за ревизију ХЕ Дабар  

 Члан Одбора за ревизију РиТе Гацко 

 Члан Одбора за ревизију ХЕ на Требисњици  

 Члан Управног одбора Високе школе за туризам и хотелијерство Требиње 



Илинка Унковић је удата и она је мајка троје дјеце. 


