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

АСИСТЕНТ

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 1.6.2016.
Ужа научна/умјетничка област: Трговина, туризам и хотелијерство
Назив факултета: Економски факултет Пале
Број кандидата који се бирају: 1 (један)
Број пријављених кандидата: 4 (четири)

IIПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Даница (Миленко) Вуковић
Датум и мјесто рођења: 4.6.1978.
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
Студије првог циклуса:
Назив институције: Универзитет у источном Сарајеву,Факултет пословне економије,
Бијељина
Мјесто и година завршетка: Бијељина 2011.

Студије другог циклуса:
Назив институције: Факултет пословне економије, Бијељина
Мјесто и година завршетка: Бијељина 2013.
Назив завршног мастер рада: Однос глобалних и мултилокалних параметара стратегије
међународног маркетинга
Ужа научна/умјетничка област: Међународна економија

Студије трећег циклуса:
Назив институције: Универзитет Сингидунум, Београд
Мјесто и година завршетка: У току
Назив дисертације: Стратегијско управљање банњским туризмом Републике Српске
Ужа научна/умјетничка област: Пословна економија - Туризам

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

- Инвестиционе варијанте стратегије уласка на инострано тржиште. // Нови економист,
Факултет пословне економије, Бијељина. VI, 12 (2012), стр.105.- 108.
- Однос глобалних и мултилокалних параметара стратегије међународног маркетинга. //
Зборник радова, Економски факултет, Брчко. 7 (2013), стр.188.-197.
- A. Risk Assessment and Investment Climate in FDI Inflow. // lnstitute of International Politics
and Economics, Possibilities and Perspectives for Foreign Direct Investments in the Republic of
Serbia, Beograd. (2014), str.95.-108. M14
- Преструктуирање туристичке привреде и могући модели финансирања. // IV Scientific-
professional conference with Internatonal Participation, Jahorina Business Days. Tourism in
Function of Economics Development. (2015), CTp.51.- 54.
- Лидерска креативност у изградњи иновативне хотелске организације. // ЕКОНБИЗ, 111
Интернационални научни скуп, Економија и бизнис, Факултет пословне економије,
Бијељина. (2015)
- Ланац вредности у анализи извора конкурентске предности дестинације бања Дворови. //
SITCON, Singidunum International Tourism Conference, (2015)
- Bosnia and Herzegovina as a sustainable tourism destination.. // Међународна научна
конференција Туризам у функцији развоја Републике Србије, Врњачка Бања. (2.-4. јун,
2016) -радуштампи
- Утицај едукације и перформанси запослених у туристичкој организационој политици //
ЕКОНБИЗ 4 Интернационални научни скуп, Економија и бизнис, ФПЕ Бијељина 16-17 јун
2015

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)

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

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

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

Други кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, 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:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Пале, 2007. година

Постдипломске студије:
Назив институције: Универзитет у Источном 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:
Назив институције: Универзитет у Источном 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 20 радова (15 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) Planning and management of tourist destination,
International conference «Alternative tourism-theory and practice», 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.
Вукојевић. Д, Geomorfological specific features of Trebinje as turist attraction. Journal of
Geografical institute ''Jovan Cvijić'' SASA 61/3
Марковић Н, Трбојевић С. Вукојевић Д. Круљ С, Дрљача Д. Бокоњић Д. 2015. Apllication of
the principles European Charter of Code for Researchers at Universitz of East Sarajevo. WBC
INNO 2015 Novi Sad

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)

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

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)



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

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

Трећи кандидат

1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Јелена (Секула) Мићић
Датум и мјесто рођења: 3.2.1984. Зеница
Установе у којима је био запослен: Dessarrollos Empresariales Tarento (2012-15), SOGECO
SA (2009-12), DEP Sarajevo (2008-09), Balkan Human Rights Network (2007-08)
Звања/ радна мјеста:
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: Пале, 2007.

Постдипломске студије:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: Пале, 2014
Назив магистарског рада: Конкурентност привреде Босне и Херцеговине
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
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
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора
-Мићић, Ј. „Конкурентност Босне и Херцеговине - упоредна анализа", Збомик радова
Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2015, бр. 10
-Мићић, Ј., Млинаревић, П., Балотић, Г., “Influence of 6 indicators of the Global
Competitiveness Index on real economic indicators - case of six Southeast Europe countries’', The
University of Sheffield, South-East European Research Centre, Proceedings of the Annual
Doctoral Student Conference, 2015
-Мићић, Ј. „Конкурентност БиХ у свјетском, европском, еx YУ оквиру и ризик
конкурентности", Нови Економист, 2015
-Мићић, Ј. Шарчевић, М,. „Предузетничко окружење и конкурентност у БиХ и Србији14,
Ецономицс, Оикос Институт, бр. 4, 2015
-Спремо, Т., Мићић, Ј., „Мала предузећа: кључни извор запослености и привредног раста“
Збомик радова Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2015 /11
-Мићић, Ј., Млинаревић, П., „Entrepreneurial environment in Southeast Europe - case study of
nine countries”, Proceedings of the lnternational Scientific Conference, UNITECH, Gabrovo,
Bulgaria, 2015



-Балотић, Г., Мићић, Ј. „Interdependence of doing business indicators on real economic
indicators - case of five ex Yu countries”, Proceedings of the International Scientific Conference,
UNITECH, Gabrovo, Bulgaria, 2015
-Мићић, Ј., Тривун, М. „Оправданост финансирања рекреације у туризму‘\ Спорт и
здравље, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале,
2015, бр. 2

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)

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

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
Демонстратор на предмету Математика, Економски факултет Пале, 2003/2004.

Четврти кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Немања (Брацо) Шаренац
Датум и мјесто рођења: 4.3.1983. Сарајево - Центар
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет
Пале
Звања/ радна мјеста: Стручни сарадник у настави
Научна/умјетничка област: ---
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

2. Биографија, дипломе и звања
Оснвне студије:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: Пале, 2007

Постдипломске студије:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: Пале 2012.
Назив магистарског рада: Дигитални јаз и електронска спремност Босне и Херцеговине у
свјетлу конкурентности привреде и процеса европских интеграција
Ужа научна/умјетничка област: Економска политика и развој

Докторат:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: У току
Назив дисертације: Утицај националних туристичких интернет презентација на одлуке
потенцијалних туриста у избору туристичке дестинације
Ужа научна/умјетничка област: Туризам и хотелијерство

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
Књиге
-''Digital Development and Competitiveness of Bosnia and Herzegovina'', LAP LAMBERT
Academic Publishing, Saarbrücken Germany 2014
- ''Tourism in the Countries of ex-Yugoslavia'', LAP LAMBERT Academic Publishing,
Saarbrücken Germany 2016

Учешће на међународним научним Конференцијама са објављеним и презентованим радом
- ''Нова економија, Интернет и интелектуална својина'', Међународна научна конференција
"Економска теорија и пракса у савременим условима", Економски факултет Брчко,
Универзитет у Источном Сарајеву, Нов 2011
- ''Impact of actual economic recession on the economy of Bosnia and Herzegovina'',
Међународна научна конференција "Економска теорија и пракса: Нови изазови",
Економски факултет, Свеучилиште у Мостару. Нов 2011
- "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
- „Туризам Босне и Херцеговине и регије у међузависности са конкурентношћу привреде,
информационим технологијама и људским развојем” Међународна научна конференција
"Јахорински пословни дани: Туризам, гастрономија и предузетништво" Економски
факултет Пале и Центар за иновације Зеница, Јахорина, Пале Март 2013
- ''Утицај мерџера на конкурентност тржишта'', 6. Међународна научна Конференција
Економска политима и МСП ''Креирање могућности за одрживи развој'' 8. Нов 2013 Зеница,
Босна и Херцеговина
- "Оптимални дизајн патента у функцији динамичке и статичке ефикасностизаштите
интелектуалне својине" Међународна научна конференција Привредна комора РС и Савез
иноватора РС, Бања Лука 2014
- „Posibilities for Starting and Developement Small and Medium Business in Bosnia and
Herzegovina”,  4. научна конференција са међународним учешћем ''Јахорински пословни
дани 2015''
- ''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
- ''Улога друштвених медија у промоцији туристичке и хотелијерске индустрије на планини
Јахорини'',  5. научна конференција са међународним учешћем ''Јахорински пословни
форум 2016''

Научни и стручни радови објављени у научним часописима
- ''Рефлексије дигиталне економије на кретање трошкова пословања'' , Зборник радова
Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 3, 2009
- ''Закључивање уговора електронским путем’’ Годишњак правног факултета у источном
Сарајеву, Број 2/2011
- ''Knowledge Economy and Ccompetitiveness of Bosnia and Herzegovina in a Global
Economy''., Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву,  Број 6, 2012
- ''Technological Progress as a Generator of Economic Growth and Development'', Journal of
Economic and Social Studies, International BURCH University Sarajevo  Vol4, Issue 2

Остали објављени радови
- Приказ књиге: ''Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business'' ,
Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 4, 2010

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)



4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
-Коаутор, Публикација „ЕЦТС – Наставни план и програм 2006 – 2010 и силабуси
предмета“, Економски факултет у Источном Сарајеву - Пале, 2008
-Коаутор, Монографија ''Економски факултет 1952-1993-2008'', Економски факултет у
Источном Сарајеву - Пале, 2008
-Аутор, Пројекат ''Реконструкција интернет странице Економског факултета'' 2009
-Учесник, Публикација ''Информатор 2009/10''. Економски факултет Пале
-Коаутор, Публикација ''Информатор ''. Економски факултет Пале (4 издања)
-Технички уредник, Публикација „Наставни план и програм 2010 – 2014 и слилабуси
предмета“, Економски факултет Пале, 2013
-Коаутор, Монографија ''60 година традиције – 20 година у српској'', Економски факултет
Пале и анд Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 2013.
-Уредник, Публикација ''Информатор 2014/15''. Економски факултет Пале
-Уредник, Публикација ''Информатор 2015/16''. Економски факултет Пале
-Коаутор, ''Елаборат о оснивању инкобатора малог бизниса Пале'', Економски факултет
Пале
-Уредник, Публикација ''Информатор 2016/17''. Економски факултет Пале

Кандидат је више пута изводио вјежбе по позиву на предмету Информатика (прва година),
изводио предавање по позиву на предмету Туристичке дестинације (трећа година), на
другом циклусу студија (Студијски програм: Економски развој БиХ / Смјер: Нова
економија, Предмет: ИКТ И ИКТ тржиште). Такође, кандидат континуирано обавља
дежурства а испитима, учествује у припреми и организацији пријемног сипита, учествује у
радним групама за изради наставних планова и програма, обавља секретарске послове за
лиценцирање студијских програма, води и менторише студенте на такмичења (''Увођење
новог бренда на тржиште БиХ'' – Be Phone, Сарајево, ЕИАТ Инвестмент Форум и други),
организује студентске љетне школе у оквиру RESITA Network и Економског факултета
Пале, води записнике на одбранама магистарских и докторских дисертација и друге
образовне активности у оквиру Универзиетета.

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
Стручни сарадник у настави, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
Члан Уредништва часописа ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’
(од 2008. год / од броја 2)
Члан Организационог одбора научне конференције са међународним учешћем ''Јахориски
пословни форум'' (од 2014. године)
Технички уредник часописа ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном
Сарајеву’’ (од 2011 године)
Уредник у Центру за издавачку дјелатност  (од 2008)
Уредник интернет странице Економског факултета Пале (од 2009)
Уредник Фацебоок странице Економског факултета Пале (од 2013)
Ауттор и уредник интернет странице часописа ЗРЕФИС (од 2013)
Координатор '' Е- ЦРИС.РС – Истраживачки информациони сyстем у РС''. (од 2011)
Координатор за време изградње, опремања и преселења новог објекта Економског
факултата Пале (2011-2013)
Секратрар комисије за израду Елабората за лиценцирање другог циклуса студија (СП
Туризам и Хотелијерство)



6. Резултат интервјуа са кандидатима
На основу увида у приложену документацију, обављених интервјуа и имајући у виду
претходно наведено, Комисија је следећег мишљења:

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.

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за
коју је кандидат конкурисао, у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС

(Службени гласник РС  број: 73/10)

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Кандидаткиња Даница Вуковић има завршене студије другог циклуса. Кандидат не
испуњава прописане минималне законске услове по члану 77. Закона о високом
образовању.

Кандидаткиња Јелена Мићић, има завршене постдиполмске-магистарске студије.
Кандидаткиња испуњава прописане минималне законске услове по члану 77. Закона о
високом образовању. Такође, она има богато искуство у привреди које у неким ситуацијама
може бити добра препорука за рад на Факултету. Међутим, то искуство нема никакве
додирне тачке са областима за које се бира виши асистент. У оквиру студија такође није
имала додира са облашћу туризма, као и предоченим радовима који се дотичу
конкурентности и предузетништва. Стога сматрамо да Јелена Мићић испуњава законске
услове, али није адекватан кандидат за пријем у звање вишег асистента.

Кандидаткиња Дајана Вукојевић има завршене постдиполмске-магистарске и докторат,
Кандидаткиња испуњава прописане минималне законске услове по члану 77. Закона о
високом образовању. Са завршним радовима које је имала на магистарским и докторату,
предметима на којима је држала вежбе као сарадник, као и радовима које је објавила, због
специфичности области којом се бави (а то је географија), испуњава законске услове, али
није најбољи кандидат за пријем у звање вишег асистента за ужу научну област Трговина,
туризам и хотелијерство. Свакако сугеришемо да се у неким каснијим сагледавањима
потреба за наставним кадром на Универзитету има у виду да је она добар кандидат за
научно-наставни рад у областима географије туризма, управљања простором и другим
сродним областима.

Кандидат Немања Шаренац има завршене постдиполмске-магистарске студије. Кандидат
испуњава прописане минималне законске услове по члану 77. Закона о високом
образовању. Својим досадашњим активностима као сарадник у настави на Економском
факултету Пале веома упознат са начином функционисања ове институције. По радовима
које је објављивао види се да је доста оријентисан на електронски туризам и електронску
трговину. Има радове из економске области, уз то и радове и књиге који су објављени у
иностранству. На интервјуу је оставио јак утисак кандидата који место вишег асистента
види као могућност личног доприноса у раду са студентима, али и сопственог
професионалног напредовања у области туризма као економског и пословног феномена.
Сходно претходно изнетим чињеницама, сматрамо да Немања Шаренац испуњава законске
услове и најбољи је кандидат за избор у звање вишег асистента.



Имајући у виду све што смо претходно навели, те на основу испуњености минималних
законских услова по члану 77. Закона о високом образовању, увида у предочену научну и
стручну биографију и оријентацију кандидата, остварених резултата у наставним, научно-
истраживачким и стручним активностима, као Комисија једногласно предлажемо избор
мр Немање Шаренца у звање вишег асистента за ужу научну област Трговина,
туризам и хотелијерство (за предмете Туристичке дестинације, Информациони
системи и е-туризам, Туризам и локални економски развој, и Свјетска привреда и
туризам).

Источно Сарајево, 30.08.2016. године

Чланови Комисије:

1._______________________
(Др Бојан Зечевић, ванредни професор, Економски факултет Београд Универзитета у

Београду, ужа научна област „Економика туризма“, предсједник)

2._______________________
(Др Драган Војиновић, доцент, Економски факултет Пале Универзитета у Источном

Сарајеву, ужа научна област „Маркетинг“, члан)

3._______________________

(Др Момир Лазаревић, доцент, Економски факултет Пале Универзитета у Источном
Сарајеву, ужа научна област „Трговина, туризам и хотелијерство“, 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._______________________


