Curriculum Vitae
Др Саша Петковић, доцент

ПЕРСОНАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Датум рођења: 21.04.1973. године
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: Република Српска, БиХ
Телефон: +387 51 430 057
Е-пошта: sasa.petkovic@efbl.org
Интернет адреса: www.efbl.org/sasapetkovic
ОБРАЗОВАЊЕ:
2010

2006

2000

Доктор економских наука, одбранио докторску дисертацију
23.07.2010. године
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет
Магистар економских наука, одбранио магистарску тезу
28.10.2006. године
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет
Дипломирани економиста, дипломирао 05.10.2000. године
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет

РАДНО ИСКУСТВО:
2001 – до данас

Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет – продекан за
наставу, доцент на предмету Економика и управљање малим и
средњим предузећа, Глобализација и предузетништво, Анализа
пословања у малим и средњим предузећима, Кадетра за
пословну економију и менаџмент, Економика предузећа у
шумарству, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци.

1999 – до данас

CARE International NW Balkans, Бања Лука – Пројектни менаџер
(допунски рад)
UMCOR, Бања Лука –Income Generation Officer
(програм микрокредитирања )

2002 – 2002

2001 –
На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, као асистент, био сам
ангажован на предмету Економика предузећа од академске 2001/2002. године. У
сталном радном односу на Економском факултету у Бањој Луци сам од 01.03.2002.
године, када сам држао вјежбе и на предметима Истраживање тржишта и Економика
малог бизниса. За вишег асистента на предмету Економика предузећа, ужа научна
област Теоријска економија, изабран сам 05.07.2007. године. У звање доцента изабран
сам 27.01.2011. године на предмету Економика и управљање малим и средњим
предузећима, ужа научна област Теоријска економија. Од академске 2010/2011. године
на мастер студију ми је повјерен предмет Глобализација и предузетништво и
Економика предузећа у шумарству, Шумарски факултет Универзитета у Бањој
Луци. Од академске 2011/2012. године на мастер студију ми је повјерен изборни
предмет Анализа пословања у малим и средњим предузећима. Од 27.11.2007.
обављам функцију продекана за наставу.
1999 –
Од 01.04.1999. године радно сам ангажован у међународној развојној организацији
CARE International NW Balkans са сједиштем у Сарајеву и канцеларијом у Бањој Луци,
а од 01.01.2009. године сам у допунском радном односу, гдје обављам посао пројектног
менаџера на регионалним пројектима.
2002 – 2002
У периоду од фебруара до новембра 2002. године, био сам ангажован у међународној
развојној организацији UMCOR са сједиштем у Сарајеву и канцеларијом у Бањој Луци
на пословима микрокредитирања.
МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ:
Учествовао сам у раду бројних међународних конференција и заједничких пројеката и
студијских посјета универзитетима у иностранству, као што су George Mason
University, Вашингтон, САД (2001), Vienna University of Economics and Business, Беч,
Аустрија (2009), Универзитет у Љубљани, Економски факултет (2010). Учествовао сам
на великом броју семинара и радионица са сљедећом тематиком: Пословно планирање,
Стратешко планирање, Финансијски менаџмент, Стратегије прикупљања новчаних
средстава у непрофитним организација, Менаџмент пројектног циклуса, Дизајн,
мониторинг и евалуација пројектних циклуса, од којих издвајам Будимпешта, Мађарска
(2002), Беч, Аустрија (2004), Белфаст, Велика Британија (2007), Рио де Жанеиро,
Бразил (2009), Осло, Норвешка (2009). Излагао сам научне радове на међународним
конференцијама у Созополу, Бугарска (2012) и Бања Луци (2011).
Од научно-истраживачких пројеката, учествовао сам у: истраживању тимова
Економског факултета у Љубљани, Словенија и Економског факултета у Бањој Луци
чији резултати су објављени у монографији „Intangible Assets as Potential for Growth in
the Republic of Srpska“ (2012); изради Нацрта Стратегије развоја МСП и
предузетништва у Граду Бања Луци 2010-2015. године, као вођа пројектног тима
(2009); као члан тима у пројекту „Увођење корпоративног управљања у ЈП „Српске
шуме“ (2009); као вођа радних група у израдама стратегије Омладинске политике
Републике Српске-Омладинско предузетништво и запошљавање (2004), Омладинске
политике Града Бања Лука–Запошљавање младих (2006).

Такође, учествовао сам у раду два TEMPUS пројекта (2001, Improvement of Teaching
Quality in South East Europe (16081-2001); 2007-2009, Tempus Joint European Project JEP
41077 2006 “Joint Master for South-East Europe in Economics and management Science
Program” – Faculty of Economics), а био сам представник Универзитета у Бањој Луци у
пројекту Вијећа Европе: “Јачање високог образовања у БиХ III ” (2009-2011). Члан сам
радне групе Универзитета која је израдила документ „Упутство за израду и побољшање
студијских
програма“
http://unibl.org/uni/sajt/doc/File/dokumenti/Uputsvo_za_izradu_studijskih_programa.pdf
(2011). Члан сам радне групе за израду документа “Извјештај о самоевалуацији за 2011.
годину
Економског
факултета
Универзитета
у
Бањој
Луци”
(2011)
http://www.efbl.org/upload/dokumenti/Izvjestaj-o-samoevaluaciji-EKF-2011.pdf. Вођа сам
радне групе и аутор документа “UNIBL – Faculty of Economics. Self Assessment Report –
EFQM” (2011) у оквиру пројекта CUBRIK (Strengthening Quality Assurance System
within Western Balkans Higher Education Institutions in Support of National and Regional
Planning) http://www.cubrik.eu/. Тренутно сам шеф Комисије за израду новог студијског
програма другог циклуса студија на енглескоме језику и измјену одобреног студијског
програма првог и другог циклуса Економског факултета Универзитета у Бањој Луци,
одлука број: 01-2471-II-12-1/12 од 27.12.2011. године.
ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ:
 Објавио сам 10 научних и стручних радова. У току је израда једног уџбеника и 2 рада
за међународне конференције.
 На Економском факултету у Бањој Луци од академске 2001/2002. године држао сам
вјежбе којима је присуствовало око 5000 студената до данас. У процесима евалуације
наставног и сарадничког особља сам био увијек високо рангиран, а у академској
2007/2008. година, у зимскоме семстру сам био најбоље оцијењени асистент на
Економскоме факултету;
 Од 2000. године као предавач сам одржао око 70 тренинга и едукативних радионица
анагажован од стране међународних и домаћих владиних и невладиних организација,
агенција и институција;
 Организовао сам различите конференције, округле столове, тренинге и семинаре
(детаљније погледати у Анексу Библиографија);
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
Одлично познавање говорног и писаног енглеског језика
КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ:
MS Office пакет (Word, Excel, Power Point, Access, Visio, Outlook).
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА:
'Б' категорија, од августа 1998. године.
ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА:
 Био сам члан редакционог одбора часописа за терорију и праксу менаџмента,
предузетништва и лидерства, Лидер, Бања Лука у периоду 2007-2008. година.
 Предсједник сам секције за предузетништво Удружења економиста Републике Српске
„SWOT“, Бања Лука.
 Члан
сам
научног
комитета
међународне
конференције
REDETE
http://www.redete.org/

ИНТЕРЕСОВАЊА:
Главна област интересовања је економија уопште, а посебно развој малих и средњих
предузећа, формално и неформално образовање и непрофитни сектор. Волим читање,
рекреативно трчање и тенис.

