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Мр Немања Шаренац je rођен 4. марта 1983. године у Сарајеву
(Центар). Основну школу уписао je у Хаџићима, а због несрећних
дешавања у периоду (1992-1996), завршио у Братунцу 1998. године са
одличним успјехом. Гимназију општег смјера уписао je у Љубовији
(Република Србија) и завршио 2002. године. Исте године уписао je
Економски факултет у Источном Сарајеву, на којем сам дипломирао
2007. године на тему ''Макроекономија Републике Српске и Босне и
Херцеговине''. У 2004.  години (на другој години студија)  био je
стипендиста Владе Републике Српске у групи студената са просјечном
оцјеном изнад 8,50 на првој години студија.

Постдипломски магисатски 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 тезе на тему ''Дигитални јаз и електронска
спремност Босне и Херцеговине у свјетлу конкурентности привреде и процеса европских
интеграција'' успјешно је обдранио у децембру 2012. године. У новембру 2015. године
пријавио је докторску дисертацију под називом ''Утицај националних интернет презентација
на одлуке потенцијалних турисат у избору туристичке дестинације''.

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. Од 2008. године обављао је послове на радном мјесту стручног сарадника
у настави и НИР-у на Економском факултету Пале. Такође, континуирано је обављао и друге
активности:

§ Члан Уредништва часописа ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном
Сарајеву’’ (од године 2008)

§ Технички уредник часописа ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном
Сарајеву’’ (од године 2011)

§ Уредник у Центру за издавачку дјелатност  (од 2008)
§ Уредник интернет странице Економског факултета Пале (од 2009)
§ Уредник Facebook странице Економског факултета Пале (од 2013)
§ Аутор и уредник интернет странице часописа ЗРЕФИС (од 2013)
§ Координатор ''E- CRIS.RS – Истраживачки информациони сyстем у РС''. (од 2011)
§ Координатор за време изградње, опремања и преселења новог објекта факултата (2011-2013)

Изабран је у звање вишег асистента на ужу научну област Трговина,  туризам и
хотелијерство на Економском факултету Пале у октобру 2016. године.

Научне активности и искуства

§ Укључен као гостујући предавач на другом циклусу студија Економског факултета Пале
(Студијски програм:  Економски развој БиХ /  Смјер:  Нова економија,  Предмет:  ИКТ И ИКТ
тржиште) – 20. Мај 2013
§ Учесник дијела организације, Међународна научна конференција "Јахорински пословни дани:

иновације и предузетништво у туризму" Економски факултет Пале и Центар за иновације
Зеница, Јахорина, Пале
§ Организатор, Љетна школа на тему „Business Communication“, Јахорина 24-29.08.2014.
§ Члан секретаријата научног скупа ''Економија и криза'' УИС, Андрићград, 12-13 септембар
§ Члан секретаријата и секретар округлог стола научне конференције са међ. учешћем

''Јахорински пословни дани 2015'' Јахорина, 25-27 Фебруар 2015
§ Члан Организационог одбора и секретар панела научне конференције са међ. учешћем

''Јахорински пословни форум 2015'' Јахорина, 24-26 Фебруар 2016
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Остала искуства

§ Пројекат започињања малог бизниса - ''The 2005 Youth Enterpreneurship Project'', OSCE
Mission BiH, Certificate of Completion
§ 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

Више пута учесних сљедећих конференција и семинара: Иновације у ИТ ''Microsoft
Innovation'' Sarajevo  (BIH),  "Forum:  Tempus  Office  Sarajevo,  TEMPUS Day  -  Erasmus  Mundus'',
Učesnik, ''FP7 Info Day – Health, 7th framework programme for research and growth EU'', ''DOI
Srpska and EBSCO licencing'', ''JRC Information day Programme'', NCR Workshop"Preparation Of
Project Proposals", ''Summer Academy'', RESITA Network anf Faculty of Economics Zenica,
National Policy Dialogue Conference on "Perspectives for Improvement of Social Sciences and
Humanities in Bosnia and Herz." RRPP Conference, Београдски сајам књига 2013: Министарство
просвјете и културе РС  анд Представништво РС у Србији:  Промовисање нових издања
Универзитета у Источном Сарајеву, Љетна академија / Годишња конференција RESITA
NETWORK, Конференција ''Предузетништво и и нтелектуалано окружење'', Блед Словенија,
“Кластери као алат за конкретан одрживи развој” Centar André Malraux/ Фарнцуски Институт у
БиХ,  Сарајево;  Кординатор у учешћу студената на такмичењу ''Увођење новог бренда на
тржиште БиХ'' – Be Phone, Сарајево; Београдски сајам књига 2014: Министарство просвјете и
културе РС  и Представништво РС у Србији: Промовисање нових издања Универзитета у
Источном Сарајеву; Конференција Е-туризам 2014 у Београду.

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 интерент економија, е-туризам,
дигитални развој, е-спремност, друштвени медији, конкурентност и технолошки напредак.

Објављење књиге

1.Autor, 2014, ''Digital Development and Competitiveness of Bosnia and Herzegovina'', LAP
LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken Germany

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

Учешћа на међународним научним конференцијама с објављеним радом

1. Autor, ''Nova ekonomija, Internet i intelektualna svojina'', Međunarodna naučna konferencija
"Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima", Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u
Istočnom Sarajevu, 11/2011

2. Koautor, ''Impact of actual economic recession on the economy of Bosnia and Herzegovina'',
Međunarodna naučna konferencija "Ekonomska teorija i praksa: Novi izazovi", Ekonomski fakultet,
Sveučilište u Mostaru. 11/2011

3. Koautor, "Regionalni aspekt državne pomoći u funkciji konkurencije i privrednog napretka",
Međunarodna naučna konferencija "Tehnološke inovacije kao generator ekonomskog razvoja"
Privredna komora RS i Savez inovatora RS, Banja Luka 2012

4. Autor, „Turizam Bosne i Hercegovine i regije u međuzavisnosti sa konkurentnošću privrede,
informacionim tehnologijama i ljudskim razvojem” Naučna konferencije sa međ. učešćem
"Jahorinski poslovni dani 2013", Jahorina, Pale, 03/2013

5. Koautor, ''Uticaj merdžera na konkurentnost tržišta'', 6. Međunarodna naučna Konferencija
Ekonomska politima i MSP ''Kreiranje mogućnosti za održivi razvoj'' 11/2013 Zenica, Bosna i
Hercegovina
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6. Koautor, "Optimalni dizajn patenta u funkciji dinamičke i statičke efikasnostizaštite
intelektualne svojine" Međunarodna naučna konferencija Privredna komora RS i Savez inovatora
RS, Banja Luka 2014

7. Koautor, ''Posibilities for Starting and Developement Small and Medium Business in Bosnia
and Herzegovina'', Naučna konferencije sa međ. učešćem "Jahorinski poslovni dani 2015",
Jahorina, Pale 02/2015

8. Autor, ''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. Autor, ''Uloga društvenih medija u promociji turističke i hotelijerske industrije na planini
Jahorini'',  5. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2016''

Научни и стручни радови објављени у научним часописима
1. Autor, ''Refleksije digitalne ekonomije na kretanje troškova poslovanja'' , Zbornik radova

Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Broj 3/2009
2. Autor, ''Zaključivanje ugovora elektronskim putem’’ Godišnjak pravnog fakulteta u istočnom

Sarajevu, Broj 2/2011
3. Autor, ''Knowledge Economy and Ccompetitiveness of Bosnia and Herzegovina in a Global

Economy'', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Broj 6/2012
4. Koautor, „Technological Progress as a Generator of Economic Growth and Development'',

Journal of Economic and Social Studies, International BURCH University Sarajevo  2014 Vol 4 (2)

Остали радови
2. Autor, Prikaz knjige ''Uvod u informacione sisteme – podrška i transformacija poslovanja'',

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Broj 4/2010

У свом досадашњем раду учесник сам  и коаутор, заједно са колегама са факултета, у
припреми и изради различитих публикација, монографија и пројеката:

1. Učesnik, Publikacija „ECTS – Nastavni plan i program 2006 – 2010 i silabusi predmeta“,
Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu - Pale, 2008

2. Koautor, Monografija ''Ekonomski fakultet 1952-1993-2008'', Ekonomski fakultet u Istočnom
Sarajevu, 2008

3. Autor, Projekat ''Rekonstrukcija internet stranice Ekonomskog fakulteta'' 2009
4. Učesnik, Publikacija ''Informator 2009/10''. Ekonomski fakultet Pale
5. Koautor, Publikacija ''Informator''. Ekonomski fakultet Pale (4 izdanja 2010-13)
6. Tehnički urednik, Publikacija „Nastavni plan i program 2010 – 2014 i slilabusi predmeta“,

Ekonomski fakultet Pale, 2013
7. Koautor, Monografija ''60 godina tradicije – 20 godina u Srpskoj'', Ekonomski fakultet Pale i and

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, 2013.
8. Urednik, Publikacija ''Informator 2014/15''. Ekonomski fakultet Pale


