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Б И О Г Р А Ф И Ј А 

Доц. др Јелена Тривић (рођ. Тешић)  

Датум рођења: 08. 08. 1983. године 

Место рођења: Бања Лука  

Држављанство: Србија, БиХ  

Брачно стање: удата, мајка двоје деце 

Телефон: 00387 51 430 043  

Е-пошта: jelena.trivic@efbl.org  

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

8. 11. 2013. године Доктор наука – економске науке, Економски факултет 

Универзитет у Београду; студијски програм – Економија, прва 

генерација докторских студија уписана 2008/2009; просек оцена 

током студија 9,89. Наслов докторске дисертације: „Нови 

протекционизам у условима глобалне економске кризе“, ментор 

проф. др Предраг Бјелић.  

30. 11. 2007. године Мастер диплома, Економски факултет Универзитет у 

Болоњи; смер Управљање привредним развојем (према Решењу 

Универзитета у Београду о признавању страних високошколских 

исправа, број 06-613-305/4, од 31.3.2009. године); просек оцена 

током студија 29,38 (30 максимум). Мастер теза одбрањена са 

похвалом (“con lode”) Универзитета у Болоњи.  

29. 9. 2006. године Дипломирани економиста; Економски факултет 

Универзитет у Бањој Луци; смер Међународна економија; 

просек оцена током студија 9,58. Награђивана плакетом 

Економског факултета Бања Лука као студент генерације. Тема 

дипломског рада „Разлози и смисао европских интеграционих 

процеса-економски аспект“.  

РАДНО ИСКУСТВО 

Јун 2014 – до данас Доцент на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, 

на Катедри за Међународне економске односе; поверене 

наставне дисциплине Међународни економски односи (друга 

година) и Интеграција и регионализација свјетске привреде 

(пета година/мастер - смер Међународна економија);  

Јун 2010 – јун 2014 Виши асистент на Економском факултету у Бањој Луци; 

извођење вежби на предметима Међународни економски односи 

(друга година) и Међународне финансије (четврта година); 

Јул 2007 – јун 2010  Асистент на Економском факултету у Бањој Луци; извођење 

вежби на предмету Међународни економски односи (друга 

година); 

јул 2006 –  привемени и повремени рад у Balkan Investment Bank А. Д. Бања 

Лука; 
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Учешће на међународним конференцијама са објављеним радовима (радови наведени у 

Библиографији): 

1. Конференција под називом: Old and New World Order – Between European Integrations and 

Historical Burnings: perspectives and Challenges for Europe of 21
st
 Century, у организацији 

Института за међународну политику и привреду из Београда и Hans Seidel Foundation из 

Минхена; Београд, јун 2014.  

2. Конференција под називом: Contemporary Issues in Economics, Business and Management 

(EBM 2012), у организацији Економског факултета у Крагујевцу; Крагујевац, децембар 

2012.  

3. Конференција под називом: European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: 

Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders, у организацији 

Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship; Созопол, 

Бугарска, јун 2012.  

4. Конференција под називом: Four Years after the Eastern Enlargement: Problems of the 

Enlarged European Union, у организацији Университетът за национално и световно 

стопанство/University of National and World Economy; Софија, Бугарска, октобар 2011. 

5. Конференција под називом: EU Strategy for the Danube Region – Perspective for the Future, 

осма Дунавска ректорска конференција о регионалној сарадњи; Беч, Аустрија, јун 2011. 

6. Конференција под називом: The EU three years after its’ latest enlargement - problems and 

prospects, у организацији Университетът за национално и световно стопанство/University 

of National and World Economy; Софија, Бугарска, октобар 2010. 

7. Конференција под називом: The Western Balkans - Lessons from the Past and Future 

Prospects: A View from the Danube Region, седма Дунавска ректорска конференција о 

регионалној сарадњи; Печуј, Мађарска, јул 2010 

8. Конференција под називом: Хармонизација законодавства Републике Србије са правом 

Европске уније, у организацији Института за међународну политику и привреду, Београд 

и Фондација Ханс Сеидел Минхен; Београд, мај, 2011. 

9. Конференција под називом: Management, Entrepreneurship and Organization in 21
st
 Century 

– Regional exchange of best practices, у организацији Економског факултета Свеучилишта 

у Мостару; Мостар, октобар 2012. 

10. Конференција под називом: Researching Economic Development and Entrepreneurship in 

Transitional Economies- REDETE 2014, у организацији Економског факултета Бања Лука; 

Бања Лука, април, 2014. 

11. Конференција под називом: Researching Economic Development and Entrepreneurship in 

Transitional Economies-REDETE 2012, у организацији Економског факултета Бања Лука; 

Бања Лука, октобар, 2012. 
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12. Конференција под називом: Business Development 2012, у организацији Економског 

факултета Зеница; Зеница, октобар, 2012. 

13. Конференција под називом: Business Development 2011, у организацији Економског 

факултета Зеница; Зеница, октобар, 2011. 

 

 

Међународни пројекти и обуке 

 

1. Тронедељна обука на семинару у организацији Конференције Уједињених нација за 

трговину и развој (UN Conference on Trade and Development) под називом UNCTAD’s 

P166 flagship course on Key Issues on the International Economic Agenda; Београд, од 16. 

маја до 3. јуна 2016. године. За изузетно активан ангажман током обуке, проглашена за 

најфреквентнијег коментатора семинара (препорука организатора у прилогу). Обука је 

обухватила три модула са различитим темама из области међународне трговине, 

међународних финансија и економског развоја:   

1. Development, development policies and the role of international trade and finance in a globalized 

world 

2. Harnessing benefits from trade: Changing dynamics in the multilateral trading system, trade logistics 

and regional trade agreements 

3. Enhancing productive capacities through foreign direct investment, enterprise development and 

science, technology and innovation 

 

2. Члан радне групе Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта под називом Fostering 

Students’ Entrepreneurship and Open Innovation in University-Industry Collaboration: iDEA 

Lab, 544373-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES, фебруар 2014 – 2016. 

- у оквиру пројекта учествовала на радионици под називом Promoting partnering to 

open innovation iDEA Lab Training, Бања Лука, април 2015.  

3. Члан радне групе Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта под називом Strategic 

Development of Higher Education and Qualification Standards in BiH који заједнички изводе 

Европска унија и Савет Европе, октобар 2013 – 2015.  

- у оквиру пројекта учествовала на радионици под називом Workshop on 

Qualification and Occupational Standards у Сарајеву, децембар 2013. 

4. Истраживачки научни и стручни рад у оквиру пројекта под називом Engaging BiH 

Postgraduate Students in Regional Perspectives Towards European Integration финансираног 

од стране Канцеларије Европске комисије у Босни и Херцеговини;  

- у оквиру пројекта ангажована као коаутор „полиси“ студије која је произашла као 

резултат Пројекта, под називом: Савремени институционални и економски изазови 

БиХ на путу ЕУ интеграција: коришћење предприступних фондова ЕУ у функцији 

генерисања ендогеног раста у контексту искустава Хрватске и Србије. мај-јун 

2012.         
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5. Активно учешће у пројектном тиму Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта под 

називом Embedding Quality Assurance in Doctoral Education – EQADE (516891-TEMPUS-

1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR), 2012-2015;  

- у оквиру пројекта учешће на обуци под називом Workshop on Salzburg Principles of 

Doctoral Studies  на Свеучилишту у Мостару, мај, 2012.  

- у оквиру пројекта, учешће на обуци под називом Promotion of PhD Tools на 

Универзитету у Хајделбергу, септембaр, 2012.                             

6. Члан Локалног Менаџмент Тима (Local Management Team-LMT) и координатор 

Универзитета у Бањој Луци на пројекту размене под називом Erasmus Mundus Project 

Partnerships Action 2 – JoinEU-SEE III  чији је носиоц Универзитет у Грацу, 2010-2012.  

7. Активно учешће у пројекту финансираном из ЕУ фондова под називом Joint Master for 

South-East Europe in Economics and Management Science Program (TEMPUS-41077-2006, 

CD JEP), 2009. године;  

- у оквиру пројекта проведене седмодневне научно-истраживачке активности 

(scientific-research competences) на Vienna University of Economics and Business, 

Беч, Аустријa, у јуну 2009. године;  

- у оквиру истог пројекта, проведене петнаестодневне научно-истраживачке 

активности на Универзитету у Удинама, Италија, у марту 2009. године.  

 

Остале међународне активности 

 

- Члан Комисије за одабир стипендиста Фондације Конрад Аденауер из Немачке, 

канцеларија у Сарајеву (у три циклуса). 

- Учешће на састанку извршног одбора CEESEENET мреже (Central and South-East 

European PhD Network), Брно, Чешка Република; фебруар 2016. 

- Учешће на међународном институту под називом American Institute on Political and 

Economic Systems, у организацији George Town University Washington, Charles University 

Prague и The Fund for American Studies, Праг, Чешка Република; јул-август 2008. 

- Учешће на летњем универзитету под називом Economics and Politics in the Global World, 

у организацији Bucharest University of Economics-ASE, Букурешт, Румунија; август 

2009.   

- Учешће на семинару под називом (Our) Euro-Vision(s) – The Future of the European Union 

алумни стипендиста Фондације Конрад Аденауер организован у Берлину, Немачка са 

посетом Бундестагу и конгресу Хришћанско-демократске уније са говором Ангеле 

Меркел у организацији Фондације Конрад Аденауер, мај 2011. 
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СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ И ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

- Гостујуће предавање по позиву на Hochschule Emden/Leer University of Applied Science 

(Немачка) у оквиру симпозијума и панел расправе под називом The Transition towards 

European Union: Recent Social and Economic Developments in West Balkan Countries 

одржане 26. априла 2016. године пред аудиторијумом од 40 студената и неколицине 

других излагача и академског особља домаћина и учесника са простора Балкана. 

- Члан Комисија за одбрану 2 мастер и 6 магистарских радова одбрањених на Економском 

факултету у Бањој Луци. 

- Члан рецензентског одбора часописа Економски погледи (ISSN-1450-795, Online 

Edition ISSN 2334-7570) у издању Економског факултета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици. 

- Члан рецензентског одбора часописа Forum Scientiae Oeconomia, (printed ISSN 2300-5947, 

online ISSN 2353-4435), у издању Faculty of Applied Sciences of the University of Dąbrowa 

Górnicza, Пољска. 

- У анонимним студентским анкетама о извођењу и квалитету наставног процеса на 

Економском факултету Универзитета у Бањој Луци за извођење вежби на предмету 

Међународни економски односи оцењивана до сада три пута, сваки пут одличном оценом 

на скали од 1-5; у академској 2011/2012. години оцењена збирном просечном оценом 4,51 

од стране 63 студента; у академској 2012/2013. години оцењена збирном просечном 

оценом 4,54 од стране 54 студента; у академској 2013/2014. години оцењена збирном 

просечном оценом 4,60 од стране 70 студента.  

- Координатор за међународну сарадњу на Економском  факултету Универзитета у Бањој 

Луци од августа 2008. године до данас. 

- Секретар и члан организационог одбора конференције REDETE 2015 (Researching 

Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies) у организацији 

Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.  

- Секретар и члан организационог одбора конференције REDETE 2014 у организацији 

Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.  

- Члан организационог одбора конференције REDETE 2012 у организацији Економског 

факултета Универзитета у Бањој Луци.  

- Завршен иновациони курс „Софтверска аналитика за решавање комплексних пословних 

проблема – MS Access & SPSS“, Економски факултет Београд, јун 2010.  

- Учешће на семинару „Како анализирати цијену акција“, у организацији Пословног 

удружења овлаштених учесника на тржишту капитала Републике Српске, јуни 2008 

- Истраживачки и стручни рад на документу Стратегија развоја града Бања Лука у 

периоду 2008-2015; коаутор стратегије 
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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

- Награда за други најбољи рад коју додељују London School of Economics и Секретаријат 

ЦЕФТА поводом 10 година од потписивања Споразума ЦЕФТА 2006 (Best Paper 

Competition: CEFTA 10 years on) за рад под називом “Institutions and Intra-Regional Trade 

in CEFTA 2006: A Gravity Approach” писан у коауторству са колегом Лукаш Климчаком 

из Пољске, докторантом на Универзитету за економију и бизнис из Кракова. Церемонија 

доделе награде предвиђена је за 7. децембар ове године на тзв. CEFTA Week Event те је 

потврда о добијању награде приложена као имејл организација које додељују награду. 

- Danubius Young Scientist Award 2015: награда коју додељује Федерално министарство 

Аустрије за науку, истраживање и привреду за 14 младих истраживача – један из сваке 

земље која је део ЕУ стратегије за дунавску регију. 

- Мастер диплома са похвалом (“con lode”) Универзитета у Болоњи. 

- Стипендија Министарства спољних послова Италије за мастер студије на Универзитету 

у Болоњи.  

- Награда за најбољи дипломски рад на тему ЕУ интеграција од стране Фондације Конрад 

Аденауер из Немачке (канцеларија у Сарајеву). 

- Стипендија Фондације Конрад Аденауер из Немачке (канцеларија у Сарајеву) током 

треће године основних студија.  

- Плакете за најбољег студента генерације Економског факултета у Бањој Луци током све 

четири године основних студија, генерација уписана 2002. године. 

- Стипендија Фондације „Милан Јелић“ Републике Српске у два циклуса за студенте 

докторских студија.  

- Стипендија Министарства просвјете и културе Републике Српске за успешне студенте 

који студирају у иностранству (докторске студије). 

- Стипендија Министарства науке и технологије Републике Српске за израду докторске 

дисертације. 

- Стипендија Бањалучке берзе. 

- Стипендија за успешне студенте Фонда „Петар Кочић“ града Бања Лука.   
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АКАДЕМСКА И НАУЧНА ДОСТИГНУЋА 

 

- Објављено до сада 30 (тридесет) радова у међународним и домаћим часописима, 

зборницима са научних конференција и тематским монографијама од чега један рад у 

часопису на SSCI листи, један рад у часопису на EconLit листи, три рада у часописима из 

категорије М51 и три поглавља у тематским монографијама у издању реномираног 

светског издавача Springer-а (радови наведени у Библиографији); 

- Аутор монографије под називом „Савремена светска трговина: карактеристике, кризе и 

трендови“, у издању Економског факултета Универзитета у Бањој Луци; 

- Уредништво тематске монографије у издању Springer-а под називом Economic 

Development and Еntrepreneurship in Transition Economies: Issues, Obstacles and 

Perspectives;  

- Уредништво два зборника радова са одржаних међународних научних конференција 

REDETE 2014 и REDETE 2015; 

- Одбранила докторску дисертацију као први студент прве генерације докторских студија 

на Економском факултету Универзитета у Београду (генерација 2008/2009) под називом 

„Нови протекционизам у условима глобалне економске кризе“ на дан 8.11.2013. године.  

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Одлично познавање (говор и писање) енглеског и талијанског.  

КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ 

MS Office пакет (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook), економетријски програм E-Views, 

те статистички програм SPSS.  

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

'Б' категорија.  

ИНТЕРЕСОВАЊЕ У ЕКОНОМИЈИ 

Интересовање у економији усмерено је у област међународне трговине и међународне 

трговинске политике, међународних финансија (девизни курсеви, међународно кретање 

капитала и кризе), као и у процес глобализације и европских интеграција.  

 

 

 

Март, 2017 


