
БИБЛИОГРАФИЈА 

Мр Жељана Јовичић, виши асистент 

 Објављени радови у референтним часописима: 
 
 
 

Радови након посљедњег избора у звање: 
 

o Јовичић,Ж.  Економски, финансијски и социјални аспекти ПДВ, научни рад, 
10. Конгрес Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Зборник 
радова, Теслић, 2006. стр.495-513  

o Јовичић, Ж. Улагања у научно-истраживачку дјелатност и економски 
раст,прегледни чланак, Acta Economica, 2009. 

o  Јовичић, Ж. Јавно-приватно партнерство као антирецесиона мјера, 
прегледни чланак, Acta Economica, 2010. 
 

 
 
 

 Књиге и поглавља у књигама: 
- Јовичић, Ж. (коаутор) Буџетски менаџмент, књига, Паневропски универзитет 

Апеирон, Бања Лука, 2008.  ISBN 978-99938-29-80-5 

 

 Радови у процесу рецензије: 

 

 Радови у изради: 
 

- Јовичић, Ж. Улагање у истраживање и развој: пореско окружење, чланак 

- Јовичић, Ж. (коаутор) Партнерство јавног и приватног сектора у контексту 
одрживог развоја, чланак 

 

 Менторства и рад у комисијама: 

 



 Листа услуга: 
o Пројекат о оправданости инвестиција предузећа Somfy (Француска) у 

Југоисточну Европу, сарадник на пројекту, 2003. 
o Процјена вриједности предузећа Космос, наручилац G 17 Београд, Србија, 

сарадник на пројекту, 2004. 
o Центар за пројект менаџмент, пројекат међународне сарадње, Министарство 

науке и технологије РС, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном 
Сарајеву, пилот фаза, финансијски менаџер, 2007/2008. (FP7) 

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

o Ellectra-WeB, Европска комисија, Министарство науке и технологије и “Exit-
centar” Бања Лука, сарадник на пројекту, 2008/2009. (FP 6) 

o Иновациони центар Бања Лука, Влада Норвешке и Влада Републике Српске, 
члан Радне групе за координацију, 2008/2009. 

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

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

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

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

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

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

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

o Улагања у истраживање и развој, Министарство науке и технологије и 
Републички завод за статистику, сарадник на пројекту, 2010/11. 

 
  


