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ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Формално: 

Докторски студиј 
Економски факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду. Студијски програм: Пословна 
информатика. Студиј тренутно у току, почевши од школске 2016/2017.године 

Мастер студиј 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. Смјер: Информациони 
системи и технологије, модул: ИСиТ менаџмент. Стечено звање: Мастер инжењер 
организационих наука. Просјек оцјена 9.86. 

Основни студиј 
Економски  факултет,  Универзитет  у  Бањалуци.  Смјер:  Менаџмент  и 
предузетништво. Диплома: 4 године – 240 ЕЦТС бодова. Стечено звање: Дипломирани 
економиста 240 ЕЦТС бодова. 

Средња школа Економска школа Бањалука. Царински техничар. Одличан ученик. 

Неформално: 

Октобар – 
Новембрар 2015. 

Учесник програма U.S. State Department-а Proffesional Fellows Pogram као један од 9 
учесника из Словеније, Хрватске и БиХ. Тематика програма је била Tech innovation, 
Entrepreneurship and Education у организацији World Chicago. Fellowship позиција је била 
на ДеПол универзитету, Дрихаус пословној школи у Чикагу, Илиној, САД. 

Април 2009 

Учествовао на "Proctor & Gamble, IDS-Challenge", као један од 24 успјешна студената  из  
Еуропе,  Блиског  истока  и  Африке.  Један од  два ученика са Балкана на овом 
догађају, одржаном у Паризу у Француској. Члан тима који је освојио прво мјесто на 
овом престижном такмичењу. 

Септембар 2008 
Учествовао на World Bank Civil Society Fund спонзорисаној конференцији “Young Peace 
Builders for Better Future” у Сусу у Тунису. 

Јун 2008 
Учествовао у World Bank Institute радионици "Побољшање перформанси и одговорности  
Владе: импликације  за  раст  и  конкурентност",  уз подршку Савјета министара  БиХ и 
Аустријске развојне агенције, у Неуму у БиХ. 

Октобар 2007 
Учесник семинара "Business reporting", у организацији Media Center-a Сарајево и Irving 
International London, одржаног у Сарајеву у БиХ. 

 

РАДНО ИСКУСТВО 

2013 – тренутно  

Изабран у звање асистента на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, ужа 
научна област „Пословна информатика“ на предмету „Пословна информатика“. 
Додјељени предмети: Електронско пословање, Управљачки информациони системи и 
Рачуноводствени информациони системи. 

2010 – тренутно  

На листи експерата за акредитацију високошколсих установа и студијских програма коју 
води Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ – ХЕА БиХ. 
Учествовао у ЕСА БИХ пилот пројект акредитацији студијског програма „Економија“. Био 
члан комисије за акредитацију неколико високошколских установа у организацији 

надлежних агенција, као што је Агенције за акредитацију високошколских установа РС. 

2013 
Додатно ангажован један семестар на предмету „Информатика“ на Машинском 
факултету Универзитета у Бањалуци. 

Април 2010 
Студент демонстратор за предмете "Предузетништво" и "Предузетничка економија" на 
Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. 

Фебруар 2010 –  

Иницирао оснивање првог каријерног центра у Бањалуци. Касније, пројекат је прерастао 
у Центар за развој каријере Бањаlука. Развијен је инфо портал за младе www.cerk.info. 
Главни пројекат: Сајам пракси и стипендија; формирање мреже Вршњачких каријерних 
савјетника широм РС, такмичења у студијама случаја и сл. 

Мај 2008  
Радио на научно-истраживачком пројекту "Финансијска тржишта за клијенте са нижим 
приходима у Босни и Херцеговини", који је водила међународи виши савјетник 
финанцијског сектора из САД, госпође Ruth Goodwin Groen. Ангажован као асистент. 

mailto:ljubisa.micic@efbl.org
http://www.cerk.info/
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2003 - тренутно 
Ангажмани као: модератор различитих скупова, тренер на семинарима и обукама за 
младе, организатор и вођа студијских посјета, консултант на пројектима, free lance и 
краткорочни ангажмани у областима људских ресурса и сл. 

 

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ 

Новембар 2015. 
Учесник Proffesional Fellows конгреса, организованог од стране U.S. State Department-а у 
Вашингтону, САД. 

Новембар 2011 

Учесник и организатор студијске посјете Израелу у организацији Феријалног савеза РС 
уз подршку Предсједника РС, Владе РС и Града Бања Лука као и Представништво РС у 
Израелу. Студијска посјета је обухватала посјету Тел Авиву, Јерусалима, Витлејему и 
Нзарарету као и неколико других локација али и институција, универзитета и 
административних средишта.  

Јануар 2011 
Учествовао у студијској посјети Politechnico Porto, у Порту у Португалу у склопу пројекта 
„EU standards for accreditation of study programs on BH Universities” (TEMPUS) као један 
од 8 студената са јавних универзитета у БиХ. 

Децембар 2010 

Учесник и организатор студијске посјете Аустрији, Чешкој и Њемачкој под називом 
„Добар дан, Европо!“ за младе из РС поводом укидања визног режима, у организацији 
Феријалног савеза РС уз подршку Предсједника РС, Владе РС и Града Бања Лука. 

 
ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ 

Награђен више пута за студентске стручне/научне радове: "Држава као предмет брендирања с посебним 
освртом на БиХ као транзициону земља" и "Примјена CBI индекса у оцијена бренда државе". Рад је два пута 
награђиван као најбољи рад Студентске научне конференције УНИБЛ са међународним учешћем „Студенти у 
сусрет науци“у категорији друштвених наука (2009. и 2010.) као и од стране Босанско-америчке академије науке 
и умјетности из САД и Forunner Foundation из САД. 

 

КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ 

Напредно познавање програма из основног Microsoft office пакета: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS 
Access као и интернет сервиса и e-mail и Web администрације. Напредно познавање програма MS Visio и MS 
Project. Средње познавање Oracle база података, моделовање модела објекти-везе, ЕРП система (посебно open 
source ЕРП-а као што је ODOO i OpenBravo) итд.  Добро познавање тематике Knowledge management-a.  

 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Језик 
Разумјевање Говор 

Писање 
Слушање Читање 

Говорна 
интеракција 

Говорна 
продукција 

Енглески Ц1 Ц2 Ц1 Ц1 Ц1 

Њемачки  Б1 Б2 Б2 Б2 Б2 

*У складу са јединственим језичким оквиром (Ц1=искусни корисник, Б=независни корисник, два нивоа: 1 и 2). 

Цертификати 
Енглески: First Certificate in English, FCE (ESOL test). Тестирање је обављено од стране Cambridge центра Бања Лука и British 
Councila БиХ. Завршен и CAE (Certificate of Advanced English), тестирање је обавио Cambridge центар Бања Лука. 
Њемачки: Завршен  курс А2 / 1, Tangram Methode u Sprahestudio Byblos, Бања Лука. Након тога, додјела DAAD стипендије за 
интензивни курс у Њемачкој за љето 2010 - положен Б1 цертификат. Тестирање је обавио DID Institut Berlin и GfdS. У 2011 
добитник стипендије Аустријске развојне агенције за интезивни једномјесечни курс у Дипломатској академији у Бечу. Похађао 
степен Б2/Ц1. 

 

2011 
Добитник  ADA  (Аустријска  развојна  агенција)  стипендијe  за  љетну  академију  
њемачког језика и аустријске културе у Дипломатској академији у Бечу у Аустрији гдје 
сам похађао курс Б2/Ц1 нивао.  

2010 
Стипендиста  DAAD-a  (Њемачка  служба  за  академску  размјену)  –  стипендија  за 
двомјесечни интензивни курс њемачког језика  у DID институту у Берлину гдје сам 
стекао GDS диплому Б2 нивоа. 

2009 Добијао стипендију Министарства просвјете и културе Републике Српске. 

2007 Стипендиста "Фондације др Милан Јелић" за успјешне студенте. 

2005 
Добитник "Ernst & Young стипендије 2005" од стране "Ernst&Young фонда" и Норвешке 
амбасаде у Босни и Херцеговини. Један од пет стипендиста у БиХ. 

2002 - 2005  Добијао стипендију Града Бања Лука, Фонда "Петар Кочић" за одличан успјех. 


