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Доц. др Немања Шаренац je  рођен 4.  марта 1983.  године у Сарајеву
(општина Центар). Основну школу уписао je у Хаџићима и наставио шоловање
у Београду, а због несрећних дешавања у периоду 1992-1996 завршио у
Братунцу 1998. године. Гимназију општег смјера уписао je у Љубовији (Србија)
и завршио 2002. године. Исте године уписао je Економски факултет у
Источном Сарајеву, на којем je дипломирао 2007. године на тему
''Макроекономија Републике Српске и Босне и Херцеговине''. Током студирања
био je стипендиста Владе Републике Српске.

Постдипломски магистарски студиј, смјер ''Интернет економија и е-пословање'', уписао je
академске 2008/09 године. Положио je све испите предвиђене наставним планом и програмом и
остварио просјечну оцјену 9,44. Магистарску тезу на тему ''Дигитални јаз и електронска спремност
Босне и Херцеговине у свјетлу конкурентности привреде и процеса европских интеграција''
успјешно је одбранио у децембру 2012. године. У новембру 2015. године пријавио је докторску
дисертацију под називом ''Утицај националних туристичких интернет презентација на одлуке
потенцијалних туристa у избору туристичке дестинације'', а исту одбранио у јулу 2019. године.

Непосредно по завршетку факултета почео је радити на Економском факултету у Источном
Сарајеву као руководилац Кабинета за информатику и сарадник у Центру за издавачку дјелатност, а
од 2008. године обављао је послове на радном мјесту стручног сарадника у настави и НИР-у.

Изабран је у звање вишег асистента на ужу научну област Трговина, туризам и
хотелијерство на Економском факултету Пале у октобру 2016. године, а у звање доцента септембра
2019. године. Изводи наставу на предметима Информациони системи и е-туризам, Туристичке
дестинације, Пословање трговинских предузећа и Свејетска привреда и туризам на првом циклусу,
као и предметима Менаџмент туристичких дестинација и Дигитални маркетинг и друштвени медији
у туризму и хотелијерству на другом циклусу.

Научне активности и искуства
§ Члан Уредништва часописа ,,Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ (од

2008 године)
§ Члан Организационог одбора научне конференције са међународним учешћем ''Јахорински

пословни форум''  (од 2014. године)
§ Предавач на курсу цјеложивотног учења у оквиру пројекта ''Културин туризам у земљама

Западног Балкана - CULTURWB''
§ Члан Међународног научног одбора ''Конгреса спортског туризама'', Макарска, Хрватска

Стручне активности
§ Технички уредник научног часописа‘’Зборник радова Економског факултета у Источном

Сарајеву’’ (од 2011)
§ Уредник у Центру за издавачку дјелатност  (од 2008)
§ Главни уредник интернет странице Економског факултета Пале (од 2009)
§ Главни уредник Facebook странице Економског факултета Пале (од 2013)
§ Аутор и уредник интернет странице часописа ЗРЕФИС (од 2013)
§ Аутор и уредник интернет странице конфернеције ЈБФ (од 2018)
§ Координатор ''E- CRIS.RS – Истраживачки информациони систем у РС''. (од 2011)
§ Координатор за време изградње, опремања и преселења новог објекта факултета (2011-2013)
§ Предсједник Централне пописне комисије Економског факултета Пале ( од 2018)
§ Кординатор у сарадњи са Туристичком организацијом Источно Сарајево (од 2018.)
§ Члан радне групе за подизање видљивости и препознатљивости УИС-а
§ Члан радне групе за реализацију студентских пракси на Економском факултету Пале
§ Одговорно лице за коришћење програма за детекцију плагијаризма
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Објављење књиге и монографије
1.Аутор, 2014, ''Digital Development and Competitiveness of Bosnia and Herzegovina'', LAP

LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken Germany
2.Аутор, 2016, ''Tourism in the Countries of ex-Yugoslavia'', LAP LAMBERT Academic Publishing,

Saarbrücken Germany 2016
3.Коаутор, Монографија ''Економски факултет 1952-1993-2008'', Економски факултет у

Источном Сарајеву, 2008
4.Коаутор, Монографија ''60 година традиције – 20 година у Српској'', Економски факултет

Пале и анд Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 2013.

Учешћа на међународним научним конференцијама с објављеним радом

1. Аутор, ''Нова економија, Интернет и интелектуална својина'', Међународна научна
конференција "Економска теорија и пракса у савременим условима", Економски факултет Брчко
11/2011

2. Коаутор, ''Impact of actual economic recession on the economy of Bosnia and Herzegovina'',
International Scientific Conference "Economic Theory and Practice: New Challenge’’, Економски
факултет, Свеучилиште у Мостару. 11/2011

3. Коаутор, "Регионални аспект државне помоћи у функцији конкуренције и привредног
напретка", Међународна научна конференција "Технолошке иновације као генератор економског
развоја" Привредна комора РС и Савез иноватора РС, Бања Лука 2012

4. Аутор, „Туризам Босне и Херцеговине и регије у међузависности са конкурентношћу привреде,
информационим технологијама и људским развојем” Научна конференције са међ. учешћем
"Јахорински пословни дани 2013"

5. Коаутор, ''Утицај мерџера на конкурентност тржишта'', 6. Међународна научна
Конференција Економска политима и МСП ''Креирање могућности за одрживи развој'' 11/2013
Зеница

6. Коаутор, "Оптимални дизајн патента у функцији динамичке и статичке ефикасности
заштите интелектуалне својине" Међународна научна конференција Привредна комора РС и
Савез иноватора РС, Бања Лука 2014

7. Коаутор, ''Posibilities for Starting and Developement Small and Medium Business in Bosnia and
Herzegovina'', Naučna konferencije sa međ. učešćem "Jahorinski poslovni dani 2015"

8. Аутор, ''The Role of Social Media in the Development and Promotion of the Tourism Industry in
Countries of the Region'', MICED Montenegrin International Conference for Enterprenurial
Development 2015, Faculty of Economics Podgorica

9. Аутор, ''Улога друштвених медија у промоцији туристичке и хотелијерске индустрије на
планини Јахорини'',  5. научна конференција са међународним учешћем ''Јахорински пословни
форум 2016''

10. Коаутор, ''Перцепција становништва према развоју одрживог туризма у Босни и
Херцеговини'', 7. научна конференција са међ. учешћем ''Јахорински пословни форум 2018''

11. Аутор, ''Дигитални маркетинг туристичких организација у Републици Српској'', 8. научна
конференција са међ. учешћем ''Јахорински пословни форум 2019''

Научни и стручни радови објављени у научним часописима

1. Аутор, ''Рефлексије дигиталне економије на кретање трошкова пословања'' , Зборник радова
Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 3/2009

2. Аутор, ''Закључивање уговора електронским путем’’ Годишњак правног факултета у
источном Сарајеву, Број 2/2011

3. Аутор, ''Knowledge Economy and Ccompetitiveness of Bosnia and Herzegovina in a Global
Economy'', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Broj 6/2012
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4. Коаутор, „Technological Progress as a Generator of Economic Growth and Development'', Journal
of Economic and Social Studies, International BURCH University Sarajevo  2014 Vol 4 (2)

5. Коаутор, „Competitiveness and Development of Local Communities in the Republic of Srpska'',
Economics Bijeljina 2018, Vol 8)

Остали радови

1.Аутор, Приказ књиге ''Увод у информационе системе – подршка и трансформација пословања'',
Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 4/2010

2.Учесник, Публикација „ЕЦТС – Наставни план и програм 2006 – 2010 и силабуси предмета“,
Економски факултет у Источном Сарајеву - Пале, 2008

3.Аутор, Пројекат ''Реконструкција интернет странице Економског факултета'' 2009
4.Технички уредник, Публикација „Наставни план и програм 2010 – 2014 и слилабуси предмета“,

Економски факултет Пале, 2013
5.Уредник, Публикација ''Информатор ''. Економски факултет Пале (континуирано)

Остала искуства
§ Учесник пројекта започињања малог бизниса - ''The 2005 Youth Enterpreneurship Project'', OSCE

Mисија у БиХ.
§ Стажирање у Парламентарној скупштини БиХ (Комисија за људска права избјеглице и азил,

Комисија за остваривање равноправности полова, Комисија за финансије и буџет, Уставоправна
комисија)
§ Одлуком Ректора Универзитета именован као представник Универзитета за вријеме изградње

новог објекта Економског факултета
§ Одлуком Министра финасија РС именован као члан Комисије за јавне набавке за опремање новог

објекта Економског факултета
§ Одлуком Министра финасија РС именован као члан Комисије за јавне набавке за опремање новог

објекта Економског факултета
§ Организатор љетнe школe Resita Network на тему „Business Communication“  Јахорина 2014
§ Више пута учесник сљедећих конференција и семинара у земљи и иностранству.

Одлично познаје нове информационе технологије, како софтверске тако и хардверске
технологије. Перманентно прати најновија достигнућа у свијету из ових области. Служи се
енглеским и француским језиком. Главне области интересовања и истраживања су туризам,
електронски туризам,  дигитална економија, интернет , туристичеке дестинације, дигитални
маркетинг.


