
 Име, име оца, презиме 

 ЈМБГ 

Саша (Горан) Мичић 

0807976121253 

 Звање Доцент доктор економских наука 

 

Назив институције у којој наставник ради са 

пуним радним временом  

Универзитет за пословни инжењеринг и 

менаџмент Бања Лука 

Ужа научна односно умјетничка област Математичка анализа и примјене,  

Статистика и вјероватноћа, Статистичка анализа,   

 

Академска каријера 

 Година Институција Област 

Избор у звање 

   

2021. 

Универзитет за пословни инжењеринг и 

менаџмент Бања Лука 

Математичка анализа и примјене 

Статистичке анализа 

Статтистика и вјероватноћа 

Докторат 2012. Универзитет за пословне студије Бања Лука Статистичко-математичка анализа 

Магистратура 2006. Универзитет у Београду – Еконимски 

факултет 

Актуарство 

Диплома 2000. Војнотехничка академија ВЈ у Београду Финансије 

Списак предмета које наставник може да држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1. Пословна математика Пословна економија 

2. Математика 1 Саобраћајно (транспортно) инжењерство 

3. Пословна статистика Пословна економија,  Саобраћајно (транспортно) инжењерство 

4. Квантитативне методе Пословна економија 
5. Математика 2 Саобраћајно (транспортно) инжењерство 

Репрезентативне референце  

Саша Мичић рођен је 08.07.1976.године у Тузли, доктор економских наука, овлашћени актуар и тренутно директор  

предузећа „Transwork“ доо Бања Лука.  

На Војнотехничку академију Војске Југославије у Београду уписао се школске 1995/1996. на смијер Финансијска  

служба. Основне студије завршио са просјечном оцјеном свих положених испита 9,34 у току студија и оцјеном 10  

(десет) на дипломском испиту и као II у рангу у генерацији на ВТА ВЈ награђен од Предсједника СРЈ и стекао звање  

Дипломирани економиста. 

Постдипломске студије актуарског смјера, уписао школске 2000/2001 године на Економском факултету  

Универзитета у Београду, гдје сам положио све испите са просечном оцјеном 9,89. 

Магистарску тезу под називом ’’Савремене тенденције развоја банкарског осигурања’’ јавно је презентовао и одбранио  

пред Комисијом 26.12.2006. године на Економском факултету Универзитета у Београду.  

Чланови Комисије за оцјену и одбрану урађеног магистарског рада били су:  

др Јелена Кочовић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Београду, ментор и предсједник Комисије 

др Благоје Пауновић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Београду, члан 

др Предраг Шулејић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Београду 

Од 2007. године до 2010. године радио као асистент Проф. др Зорану Ћировићу на Слобомир П Универзитету на  

предменту Пословање брокерских и  осигуравајућих компанија. 

Од 2011. године ангажован на Универзитету за пословне студије Бања Лука – Факулет за пословне и финансијске  

студије као виши асистент на предметима Пословна математика и Пословна статистика. 

Докторску тезу под називом „Статистичко-математичка анализа метода оцене ефикасности инвестиција са освртом на  

инвестирање у Републици Српској“ јавно је презентовао и одбранио пред Комисијом 18.10.2012. године на  

Универзитету за пословне студије Бања Лука Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука. 

Чланови Комисије за оцјену и одбрану урађеног докторског рада били су:  

др Жарко Ристић, редовни професор Универзитета за пословне студије, Бања Лука, предсједник Комисије 

др Живорад Петровић, редовни професор Увиверзитета за пословне студије Бања Лука, ментор 

др Никола Сарапа, редовни професор Филозофског факултета, Загреб, члан 

др Радован Клинцов, ванредни професор Увиверзитета за пословне студије Бања Лука, члан 

др Славко Вукша, ванредни професор Универзитета за пословне студије Бања Лука, члан 
Изабран у звање доцента на  Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука за ужу научну област  

Математичка анализа и примјене, Статистичка анализа, те Статистика и вјероватноћа. 
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(2) Мичић,С. (2017). „Оцена инвестиционог пројекта у условима неизвесности“, 5. Међународни научни скуп: „ Наука и пракса 
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(11) Мичић, С. (2019). „Конфликти метода нето садашње вриједност, интерне стопе приноса и индекса профитабилности 
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(1) Мичић, С., Стефановић, С. (2017). „Оцена ефективности инвестиционих пројеката применом савремених 
квантитативних метода“, аутори Саша Мичић и Саша Стефановић, година издања 2017., издавач Дата Статус, 
Београд, ИСБН 978-86-7478-485-3, ЦОБИСС.СР-ИД 239839500 

  
СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ: 

 

Учешће на сљедећим пројектима: 

 

(1) „THE EXCELLENCE IN INNOVATION PROJECT“ у оквиру пројекта "Развој Логистичко-технолошког e-Biz 
центра за Босну и Херцеговину ", спровео Education Development Center Inc. („EDC“), а средства су обезбиједили 
Америчка агенција за међународни развој („USAID“) и Министарство спољних послова Норвешке (2013)  



 

(2) Пројекат: „ SOUTH EASTERN EUROPE AND BALKANS BENCHMARKING CORRIDOR PERFORMANCE – 
MONITORINGTRUCKING TIME“, The World Bank Group , 2016.године – члан пројектног тима; 

(3) Пројекат: Увођење система управљања квалитетом у Новој Банци АД Бијељина, 2002. године – члан 
пројектног тима; 

(4) Пројекат: Пројектовање и тестирање новог информационог система у Новој Банци АД Бијељина, 2004. године 
- члан пројектног тима, М&И Нови Сад, руководилац пројекта – Проф. др Неђо Балабан; 

(5) Пројекат: Увођење система клијент менаџера у Новој Банци АД Бијељина, 2005. године - члан пројектног 
тима; 

(6) Пројекат: Оснивање предузећа за рачуноводство и консалтинг Профи Нова АД Бијељина, 2006. године - 
руководилац пројектног тима; 

(7) Пројекат: Израда математичко-статистичког модела за актуарски обрачун резервација дугорочних примања 
запослених према Међународном рачуновоственом стандарду 19, 2006.година - руководилац пројектног  
тима; 

(8) Пројекат: Пројектовање и тестирање новог информационог система у предузећу Профи Нова АД Бијељина, 
2007. године - члан пројектног тима, М&И Нови Сад, руководилац пројекта – Проф. др Неђо Балабан; 

(9) Пројекат: Оснивање осигуравајућег друшта Микрофин осигурање АД Бања Лука, 2009. године - члан 
пројектног тима, израда математичко техничких основа, услова и тарифа за производе неживотног 
осигурања; 

(10) Пројекат: Увођење животног осигурања у осигуравајуће друштво Дунав осигурање АД Бања Лука, 2009. 
године - члан пројектног тима, израда математичко техничких основа, услова и тарифа за производе 
животног осигурања; 

(11) Пројекат: Оптимизација рута кретања возила и поштоноша у предузећу Поште Српске АД Бања Лука - члан 
пројектног тима; 

(12) Идејни пројекат: Модернизација млина за прераду житарица, 2010. године – руководилац пројекта; 

(13) Идејни пројекат: Паметни градски јавни превоз, 2017. године – члан пројекта, Град Источно Сарајево; 

(14) Пројекат: Увођење система управљања безбиједности информација 27000 у предузећу Сатворк ДОО Бања 
Лука, 2017. године – члан пројектног тима; 

 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

   

Усавршавања  На преко 50 семинара, симпозијума, конференција и курсева из области 

актуарства, финансија, осигурања, банкарства рачуноводства и менаџмента. 
Други подаци које сматрате релевантним Судски вјештак економске струке и овлашћени актуар по Рјешењу 

Агенције за осигурање Републике Српске број:04-352-2/06 од 

06.10.2006. године. Оснивач и први предсједник Удружења актуара 

Републике Српске, те именовани овлашћени актуар у Граве 

осигурању. Дугогодишње искуство у банкарском сектору и 

приватном послу. као консултант израдио преко 300 инвестиционих 

елабората и пројеката који су позитивно оцијењени и финансирани 

од стране финансијских институција и донатора.Као овлашћени 

актуар израдио преко 375 обрачуна резервисања према одредбама 

МРС 19 ( Међународни рачуноводствени стандард 19 – Примања 

запослених ). Овлаштени интерни ревизор, специјалиста за област 

привреда/господарство. Предавач за обуку на тему: „Процедура и 

начин аплицирања за бесповратна средства“. 
 


