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ПЕРСОНАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
Датум рођења: 05.05.1965.  
Мјесто рођења: Србац  
Адреса: Симеуна Ђака бр. 17, 78000 Бања Лука    
Држављанство: Република Српска, БиХ 
Телефон: ++387 51 430 015     
Е-пошта: vesna.aleksic@ef.unibl.org 
Интернет адреса: www.ef.unibl.org  
 

ОБРАЗОВАЊЕ: 
2001  Доктор економских наука, одбранилa докторску дисертацију 

15.06.2001. године 
   Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет 
1993  Магистар економских наука, одбранила магистарску тезу 

11.06.1993. године 
 Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет 
1987 Дипломирани економиста, дипломирала  07.12.1987. године 
   Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет 

 

РАДНО ИСКУСТВО: 
1989 – 1993  Ремонтни завод Космос, сектор Електронска обрада података – 

систем аналитичар 
 
1995 – до данас Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет - редовни 

професор на предметима Пословна информатика и Електронско 
пословање, ужа научна област Пословна информатика, Катедра за 
квантитативну анализу и информатику  

 
Од 1989. до 1993. године запослена у Ваздухопловном заводу Космос (сада Ремонтни 
завод Космос), у сектору Електронска обрада података, ЕОП на радном мјесту систем 
аналитичар.  
 
Од 15.11.1995. године запослена на Економском факулету Бања Лука. До марта 2002. 
године виши асистент на предмету Информациони системи, након чега је изабрана у 
звање доцента, такође, на предмету Информациони системи (чији је назив промијењен 
у Пословна информатика) на Економском факултету Бања Лука. Након избора у звање 
доцента, од 04.03.2002. године, предметни је наставник на предмету Пословна 
информатика на првој години Економског факултета Бања Лука. 14.04.2005. године 
изабрана је у звање ванредног професора на предмету Пословна информатика, ужа 
научна област Пословна информатика, на Економском факултету Бања Лука. 
28.05.2011. године изабрана је у звање редовног професора на предмету Пословна 
информатика, ужа научна област Пословна информатика, на Економском факултету 
Бања Лука.  



 
Од школске 2009/2010 до данас повјерена јој је настава на предметима Електронско 
пословање и Управљачки информациони системи, ужа научна област Пословна 
информатика, на Економском факултету Бања Лука.  
 
Од школске 2014/2015 до школске 2017/2018 повјерена јој је настава на предмету 
Рачуноводствени информациони системи, ужа научна област Пословна информатика, 
на Економском факултету Бања Лука, који је . 
 
Од школске 2003/2004. до 2010/2011 године била је ангажована на Економском 
факултету Брчко, Универзитет у Српском Сарајеву, гдје је изводила наставу на 
предметима Пословни информациони системи и Рачунарске мреже.  
 

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ: 
Учешће у раду бројних међународних конференција и симпозијума, те oстварена 
међународна сарадњу са другим универзитетима кроз чланство у комисијама у одбранама 
докторских дисертација.  
 

ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ: 
Објавила је у ауторству три књиге и коауторству три књиге.  
 
Објавила је у ауторству и коауторству бројне научне и стручне радове.  
 
2006-2008 била је продекан за научно истраживачки рад на Економском факултету 
Бања Лука 
 
19.02.2015. године именована за шефа Катедре за квантитативну анализу и 
информатику на Економском факултету Бања Лука 
 
1995-2002 била је виши асистент на предмету Пословна информатика када је изводила 
вјежбе на рачунарима  
 
2002 до данас предметни је наставник на предметима Пословна информатика, 
Електронско пословање и Управљачки информациони системи, ужа научна област 
Пословна информатика, на Економском факултету Бања Лука 
  
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:  
Активно познавање енглеског језика.  
 
КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ:  
ECDL цертификат (7 модула). WINDOWS; MS OFFICE PROGRAMS (MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, MS Access), Internet and Internet Services  
 
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА:  
"Б" категорија  
 
ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА:  
2006-2008 била је уредник часописа Acta Economica на Економском факултету Бања 
Лука  

 



ИНТЕРЕСОВАЊА: 
Главна област интересовања је пословна информатика уопште, а посебно електронско 
пословање, Нова економија и привредна глобализација, која настаје под дејством 
савремене информационе и комуникационе, а нарочито Интернет технологије.  


