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И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦI О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 6. мај 2015. у Гласу Српске
Ужа научна/умјетничка област: Трговина, туризам и хотелијерство
Назив факултета: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Економски факултет Пале
Број кандидата који се бирају: 1 (један)
Број пријављених кандидата: 4 (четири)

II ПОДАЦI О КАНДIДАТIМА

Први кандидат
1. Основни биографски подаци

Iме, средње име и презиме: Јована, Миланко, Рашевић
Датум и мјесто рођења: 11.01.1985. Сарајево
Установе у којима је био запослен: Звања/ радна мјеста: Професор економске групе
предмета
Научна/умјетничка област: -
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије(студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Економски факултет Iсточно
Сарајево
Мјесто и година завршетка: Iсточно Сарајево, 2009. година

Постдипломске студије(студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: Пале, 2013. година
Назив магистарског рада: Концепт управљања активом и пасивом у банкарству
Ужа научна/умјетничка област: Рачуноводство и ревизија

Докторат(студије трећег циклуса):
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка: -
Назив дисертације: -
Ужа научна/умјетничка област: -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): -



3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
-

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
-

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Кандидат наводи да је краћи временски период радила у СШЦ Пале као
професор економске групе предмета, али не даје доказ за то.

Други кандидат
1. Основни биографски подаци

Iме, средње име и презиме: Гордана, Јован, Лазовић
Датум и мјесто рођења: 21.09.1966. године, Прибој
Установе у којима је био запослен:
Звања/ радна мјеста: Послови рачуноводства, ревизије и финансија
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије(студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет за пословне студије Бања Лука
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. године (диплома није достављена)

Постдипломске студије(студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет за пословне студије Бања Лука
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 2011. године (диплома није достављена)
Назив магистарског рада: Хармонизација ревизорске праксе у контексту савременог
пословног окружења
Ужа научна/умјетничка област: Финансије и ревизија

Докторат(студије трећег циклуса):
Назив институције: Универзитет за пословне студије Бања Лука, Факултет за пословне и
финансијске студије Бања Лука
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013. година
Назив дисертације: Форензичко рачуноводство и форензичка ревизија
Ужа научна/умјетничка област: Финансије и ревизија

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

Лазовић, Г. (2011) Хармонизација ревизорске праксе у контексту захтева
савременог пословног окружења, ТОРУС, Сарајево



Хоџић, Н., Греговић, Н. и Лазовић Г. (2011) Iнтерна контрола и интерна ревизија у
пословном организовању, ТОРУС, Сарајево

Лазовић, Г. (2014) Форензичка ревизија благајничког посовања, Економски изазови
5 (кандидат не наводи стране)

Лазовић Г. (2014) Предности и недостаци форензичког рачуноводства, Пословни
консултант, свеска 6, бр. 36, стр. 35-41 (кандидат правилно наводи само назив рада и број
часописа, али изоставља назив часописа и стране).

Лазовић Г. (2015) Детерминанте интернационализације послова ревизије, Зборник
радова са 3. међународног симпозијума – нису дати назив симпозијума, нити стране, нити
је наведен уредник зборника.
2. Радови послије последњег избора/реизбора

-

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Трећи кандидат
1. Основни биографски подаци

Iме, средње име и презиме: Тијана, Миомир, Југовић
Датум и мјесто рођења: 24.09.1991. Сарајево
Установе у којима је био запослен: Предузеће «Југовић»
Звања/ радна мјеста: Сарадник за маркетинг
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије(студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Економски факултет Пале.
Мјесто и година завршетка: Пале, 2013. година

Постдипломске студије(студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Мјесто и година завршетка: Београд, 2014. година
Назив магистарског рада: - (није достављена диплома, постоји уверење али у њему нема
назива мастер рада.
Ужа научна/умјетничка област: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу

Докторат(студије трећег циклуса):
Назив институције: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Мјесто и година завршетка: - (студије су у току, уписане су 2014. године)
Назив дисертације: -
Ужа научна/умјетничка област: -



Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

Југовић, Т. (2015) Квантитативни показатељи и маркетиншко планирање,
Задужбина Андрејевић, Београд

Југовић, Т. и Цвијовић, Ј. (2015) Односи с јавношћу у кризним ситуацијама у
хотелијерству, ЈПД 2015, – нема страница нити другог доказа да је рад објављен у
зборнику радова или апстраката

Југовић, Т. (2015) Квантитативни показатељи у управљању односима са купцима,
YУПМА, национална конференција – нема страница нити другог доказа да је рад објављен
у зборнику радова или апстраката

2. Радови послије последњег избора/реизбора
-

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Четврти кандидат
1. Основни биографски подаци

Iме, средње име и презиме: Дајана, Зоран, Вукојевић
Датум и мјесто рођења: 09.06.1984. Сарајево
Установе у којима је био запослен:
Звања/ радна мјеста
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије(студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Пале, 2007. година

Постдипломске студије(студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Пале, 2010. година
Назив магистарског рада: Туристичко-географска анализа Требиња
Ужа научна/умјетничка област: Друштвена географија и Туристичка географија

Докторат(студије трећег циклуса):
Назив институције: Универзитет у Iсточном Сарајеву, Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Пале, 2014. година



Назив дисертације: Улога туризма у функционалној трансформацији регионалних центара
Републике Српске
Ужа научна/умјетничка област: Друштвена географија и Туристичка географија

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора
Кандидаткиња је објавила 17 радова (13 радова је документовано у пријави), од којих
наводимо неке:

Вукојевић Д. и Благојевић М. (2007) Носећи капацитет Бање Врућице као фактор
развоја одрживог туризма, Радови Филозофског факултета, IX (2), стр. 405-414

Вукојевић Д. (2008) Положај Вишеграда у функцији развоја туризма, Радови
Филозофског факултета, X (2), стр 373-382.

Поповић, Б.I., Јовић С. Г. и Вукојевић Д. (2008) Кумулативни Сисевачко-Грзански
предеу у светлу могућих туристичких особености, Научни симпозијум «Друштвена улога и
статус географије у Републици Српској и окружењу», Географско друштво Републике
Српске, стр 139-145. Бања Лука

Јовић С.Г., Поповић Б.I. и Вукојевић Д. (2008) Планирање и прављање туристичким
простором, Научни симпозијум «Друштвена улога и статус географије у Републици
Српској и окружењу», Географско друштво Републике Српске, стр 145-155. Бања Лука

Јовић С.Г., Вукојевић Д. и Нинковић Р. (2009) Планнинг анд манагемент оф
тоурист дестинатион, Iнтернатионал цонференце «Алтернативе тоурисм-тхеорy анд
працтице», Варна.

Јовић С.Г., Поповић Б.I. и Вукојевић Д. (2009) Развој туристсичко-географске
мисли у Републици Српсккој, Научни скуп «Наука и настава на Универзитету», псебно
издање, књига 3/2, стр. 417-423, Пале.
2. Радови послије последњег избора/реизбора

-

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Сарадник у настави, Универзитет у Iсточном Сарајеву, Филозофски факултет,
Катедра за географију

6. Резултат интервјуа са кандидатима
Са свим кандидатима обављени су интервјуи. Сви кандидати су показали велику
заинтересованост за позицију вишег асистента, али су и потврдили ставове интегрисане у
закључном мишљењу Комисије.



III  ЗАКЉУЧНО МIШЉЕЊЕ

На основу увида у приложену документацију, обављених интервјуа и имајући у виду
претходно наведено, Комисија је следећег мишљења:

Кандидаткиња Дајана Вукојевић, по основу студија које је похађала, завршних радова које
је имала на магистарским и докторским студијама, предметима на којима је држала вежбе
као сарадник, као и радовима које је објавила, није адекватан кандидат за пријем у
звање вишег асистента за ужу научну област Трговина, туризам и хотелијерство, јер је
њено научно поље везано за природне науке, тачније Географију.

Кандидаткиња Јована Рашевић је својим студијама везана за област Финансија и ревизије и
нема објављених радова, па није адекватан кандидат за пријем у звање вишег
асистента за ужу научну облст Трговина, туризам и хотелијерство.

Кандидаткиња Гордана Лазовић, такође својим студијам, али и објављеним радовима,
покрива ужу научну област Финансије и ревизија. Нема радова везаних за економско
подручје туризма. Стога није адекватан кандидат за пријем у звање вишег асистента за
ужу научну облст Трговина, туризам и хотелијерство.

Кандидаткиња Тијана Југовић покрива уже научно подручје Маркетинг менаџмент и
односи с јавношћу. Iма тернутно само један објављен рад из области туризма, и то
апстракт. Такође, треба имати у виду и да факултет на коме је завршила магистарске и
уписала докторске студије припада групи техничких факултета Универзитета у Београду.
Ако занемаримо ову чињеницу, ипак је досадашње активности не квалификују за звање
вишег асистента за ужу научну облст Трговина, туризам и хотелијерство.

Сходно претходно изнетим чињеницама, Комисија је става да нити један кандидат не
задовољава минималне услове за избор у звање вишег асистента за ужу научну област
Трговина, туризам и хотелијерство, те сугерише да се кандидат мора тражити кроз
распис новог конкурса.

Источно Сарајево, 15.09.2015.
Чланови Комисије:

1._______________________
др Бојан Зечевић, ванредни професор, ужа научна област – Економска политика и развој –

Економика туризма, Универзитет у Београду, Економски факултет, предсједник

2._______________________
др Момир Лазаревић, доцент, Економски факултет Пале Универзитета у Источном

Сарајеву (ужа научна област ''Трговина, туризан и хотелијерство''), члан

3._______________________
др Драган Војиновић, доцент, Економски факултет Пале Универзитета у Источном

Сарајеву (ужа научна област ''Маркетинг''), члан



IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са
приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.)

Источно Сарајево:___________ Члан(ови) Комисије:
1._______________________

2._______________________


