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Прилог бр. 1. 
НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

Доцент, ужа научна област Трговина, туризам и хотелијерство (ужа образовна 

област Трговина, туризам и хотелијерство, предмети: Ресурси културне и 

историјске баштине и Туризам и екологија) 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Пале, Универзитета у 

Источном Сарајеву, на редовној 47. Сједници број ННВ: 1397/17 од 08.06.2017. године, 

именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по 

конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 17.05.2017. године, за избор у 

академско звање доцент, ужа научна област Трговина, туризам и хотелијерство (ужа 

образовна област Трговина, туризам и хотелијерство, предмети: Ресурси културне и 

историјске баштине, и Туризам и екологија).  

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије
1
 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 

области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, 

датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Јово Атељевић, Редовни професор, предсједник 

Научна област, Друштвене науке  

Научно поље, Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област, Менаџмент  

Датум избора у звање 03.09.2015., Економски факултет, Универзитет у Бањoj Луци.    

2. Бранислав Машић, Редовни професор, члан 

Научна област, Друштвене науке 

Научно поље, Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област, Менаџмент 

Датум избора у звање 15.07.2014., Економски факултет Пале, Универзитет у Источном 

Сарајеву. 

3. Момир Лазаревић, доцент, члан 

Научна област, Друштвене науке 

Научно поље, Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област, Трговина, туризам и хотелијерство  

Датум избора у звање, 19.02.2014., Економски факултет Пале, Универзитет у Источном 

Сарајеву. 

 

На претходно наведени конкурс пријавилa су се четири (4) кандидата: 

1. Амра Чаушевић-Рибић 

2. Дајана Вукојевић 

3. Живана Крејић 

4. Брано Миљуш 

2
2
. ___________________________________ 

                                                 
1
 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у 

које се кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 
2
 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 
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На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
3
 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 

149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 39
4
. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима 

за избор у звање, Наставно-научном вијећу Економског факултета Пале и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље 

одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву 27.04.2017. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

‘Глас Српске’, 17.05.2017. године 

Број кандидата који се бира  

1 (један) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју 

је конкурс расписан, списак предмета 
Доцент: УНО-Трговина, туризам и хотелијерство 

УОО-Трговина, туризам и хотелијерство  

(предмети: Ресурси културне и историјске баштине, и Туризам и екологија) 

Број пријављених кандидата: 

4 (четири) 

 

II   ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Амра (Јусуф) Чаушевић-Рибић 

Датум и мјесто рођења 

04.10.1986. године у Сарајеву 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Sparkasse Bank dd БиХ - 2013. година – (у току), Unimedia d.о.о. (2011. – 2013. 

године) 

Звања/радна мјеста 

Сарадник за принудну наплату, Стручни сарадник 

Научна област 

/ 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

                                                 
3
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 

4
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 
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/ 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет у Сарајеву, 2005-2008. година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Менаџмент, Маркетинг менаџмент 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет у Сарајеву, 2008-2011. година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Маркетинг 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар менаџмента 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Истраживање перцепције становништва о корупцији у БиХ“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Маркетинг 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Економски факултет у Сарајеву, 2012-2017. година. Датум одбране 29.03.2017. 

године. 

Наслов докторске дисертације 

„Утјецај менаџмента догађаја на перцепцију туристичке дестинације - 

Примјер Сарајево Филм Фестивала“. 

Ужа научна област 

Менаџмент 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. / 

2
5
. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1.      Čaušević-Ribić, A. i Čizmić, E. (2016). Utjecaj kulturnih manifestacija na namjeru 

turista da ponovo posjete Sarajevo - Primjer Sarajevo Film Festivala. Pregled-Časopis 

za društvena pitanja, God. LVII, br. 3, str. 1-21. 

2.      Čaušević, A. i Čizmić, E. (2016). Uticaj specifične manifestacije na percepciju 

turističke destinacije - Primjer Sarajevo Film Festivala. Zbornik radova Ekonomskog 

fakulteta u Sarajevu, Vol. 35, ISSN 1986-5473, str. 30-50. 

3.      Čaušević, A. i Čizmić, E. (2017). Analiza utjecaja turizma događaja na zadovoljstvo 

turista turističkom destinacijom- Primjer Sarajevo Film Festivala. Pregled-Časopis za 

društvena pitanja. (Članak je poslan na objavu u Pregled 17.04.2017. godine i prihvaćen 

je za objavu u narednom broju). 

4. Čaušević, A. i Čizmić, E. (2017). Impact of event tourism in a tourist destination 

quality of experience – Case of the Sarajevo Film Festival. (Članak je 13.06.2017. 

godine poslan na objavu u Universal Journal of Management).  

                                                 
5
 Навести све претходне изборе у звања. 
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Анализирајући достављене радове кандидата може се констатовати да се др Амра 

Чаушевић-Рибић у свом досадашњем научно-истраживачком раду бавила 

проблематиком менаџмент догађаја и његовог утицаја на задовољство туриста и 

развој туристичких дестинација на примјеру Сарајево филм фестивала. Радови 

кандитаткиње су из области Друштвених наука. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
6
 

/ 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

Нема информација  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
7
, менторство

8
) 

Нема информација  

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

Нема информација 

 

II   ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Дајана (Зоран) Вукојевић 

Датум и мјесто рођења 

09.06.1984. Сарајево – општина Центар 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву – Филозофски факултет 

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат  

Звања/радна мјеста 

Асистент приправник-Филозофски факултет (предмети из научног поља 

друштвена и економска географија) 

Кординатор за науку и истраживање-Универзитет у Источном Сарајеву – 

Ректорат 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Српско географско друштво и Speleogenesis scientific network 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

                                                 
6
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских 

уџбеника) релевантних за избор кандидата у академско звање. 
7
 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

8
 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
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Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет од октобара 2003. 

до септембар 2007. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Географија - Општи смјер 

Просјечна оцјена током студија
9
, стечени академски назив 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет од октобра 2007. до 

јул 2010. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Туризам и екологија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар туризма и екологије 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Туристичко-географска анализа Требиња“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Научна област: Друштвене науке, Научно поље: Друштвена и економска 

географија, ужа научна област: Туристичка географија 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Универзитет у Источном Сарајеву-Филозофски факултет  

Децембра 2010. године одобрена израда докторске дисертације, Фебруар 2014. 

године одбрањена докторска дисертација. 

Наслов докторске дисертације 

„Улога туризма у функционалној трансформацији регионалних центара 

Републике Српске“ 

Ужа научна област 

Научна област: Друштвене науке, Научно поље: Друштвена и економска 

географија, ужа научна област: Туристичка географија и Економска и 

културна географија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Сарадник у настави/ Асистент на Филозофском факултету на смјеру за 

Туризам од октобра 2007. до октобра 2008. године. Држала вјежбе на 

предметима: Картогафија, Географија насеља, Туристичка географија, 

Методологија и филозофија географије, Национална географија, Основе 

туризма, Економска географија.2
10

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Вукојевић Дајана, Благојевић Милица (2007): Носећи капацитет Бање Врућице 

као фактор развоја одрживог туризма, Радови Филозофског факултета, књига 

IX, свеска 2, стр. 405-414, Пале. 

2. Вукојевић Дајана (2008): Положај Вишеграда у функцији развоја туризма, 

Радови Филозофског факултета, књига X, свеска 2, стр. 373-382, Пале. 

3. Поповић Б. Иван, Јовић С. Горан, Вукојевић Дајана (2008): Кумулативни 

                                                 
9
 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за 

кандидате који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
10

 Навести све претходне изборе у звања. 
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Сисевачко-Грзански предео 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. 

4. Јовић С. Горан, Поповић Б. Иван, Вукојевић Дајана (2008): Планирање и 

управљање туристичким простором, Научни симпозијум "Друштвена улога и 

статус географије у Републици Српској и окружењу", Географско друштво 

Републике Српске, стр. 145-155, Бања Лука. 

5. Jović S. Goran, Vukojević Dajana, Ninković Ranko (2009): Planning and 

management of tourist destination, International conference ,,Alternative tourism-

theory and practice“, Varna. 

6. Јовић С. Горан, Поповић Б. Иван, Вукојевић Дајана (2009): Развој туристичко -

географске мисли у Републици Српској, Научни скуп "Наука и настава на 

Универзитету", посебно издање, књига 3/2, стр. 417-423, Пале. 

7. Вукојевић Дајана, Јовић С. Горан (2010): Материјална база као елемент 

туристичке понуде Требиња, Хотел линк, Висока хотелијерска школа, стр. 121-

129, Београд. 

8. Јовић С. Горан, Вукојевић Дајана, Нинковић Ранко (2010): Сарајево – 

предности и недостаци у будућем развоју туризма, Хотел линк, Висока 

хотелијерска школа, стр. 594-600, Београд. 

9. Вукојевић Дајана, Јовић С. Горан, Нинковић Ранко (2011): Туристичка 

валоризација руралног простора Требиња у функцији развоја одрживог 

туризма, Зборник радова са I међународне конференције о достигнућима у 

одрживом развоју ICASUS, Паневропски Универзитет Апеирон, стр. 391-399, 

Бања Лука. 

10. Јовић С. Горан, Вукојевић Дајана (2011): Појам, значај и теоријско утемељење 

одрживог туризма, Зборник радова са I међународне конференције о 

достигнућима у одрживом развоју ICASUS, Паневропски универзитет 

Апеирон, стр. 307-317, Бања Лука. 

11. Јовић С. Горан, Вукојевић Дајана (2011): Просторни приказ материјалне базе 

туризма Требиња, Радови Филозофског факултета, књига 13, свеска 2, стр. 

19-27, Пале. 

12. Vukojević Dajana (2012): Geomorphological specific features of Trebinje as tourist 

attraction, Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA 61 (3), str. 95-

107, Belgrade. 

13. Вукојевић Дајана (2012): Потенцијали за развој руралног туризма на простору 

општине Требиње, Зборник радова, Конференција – развој људских ресурса у 

туризму, Универзитет у Источном Сарајеву, стр. 204-214, Источно Сарајево. 

14. Вукојевић Дајана (2012): Туристичка понуда Требиња, Хотел линк, Висока 

хотелијерска школа, стр. 101-112, Београд. 

15. Дајана Вукојевић, Срђа Поповић (2014): Туристичке вриједности руралног 

простора Требиња, Гласник Географског друштва Републике Српске, 

Природно-математички факултет, Бања Лука. 

16. Вукојевић Дајана (2014): Удио туризма и угостителјства у функционалној 

трансформацији регионалних центара Републике Српске, III међународна 

научно -стручна конференција Јахорински пословни дани – предузетништва и 

туризма, Јахорина. 

17. Вукојевић Дајана (2015): Структура радно активног становништва у функцији 

развоја туризма, IV међународна научно-стручна конференција Јахорински 

пословни дани. Економски факултет, Пале. 

18. Dajana Vukojević, Jana Čarkadžić, Predrag Ždrale, Todor Obradović, ELEMENTS 

OF TOURIST DEVELOPMENT: CASE STUDY – TREBINJE IN REPUBLIKA 
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SRPSKA. Interational Conference REDETE 2015, Graz. 

19. Nenad Marković, Stevan Trbojević, Dajana Vukojević, Slobodanka Krulj, Dalibor 

Drljača, Dejan Bokonjić (2015): Application of the principles European Charter and 

Code for Researchers at the University of East Sarajevo. International conference 

WBCInno 2015, Novi Sad. 

20. Дајана Вукојевић, Војкан Бојовић, Јана Чаркаџић (2016): Атрактивни елементи 

простора туристичких дестинација – анализа изабраних случајева, 

Конференција „Јахорински пословни форум“, Економски факултет, Јахорина. 

21. Branislav Mašić, Dajana Vukojević, Sanja Centineo, Davor Nikolić (2017): Uloga 

destinacijske menadžment organizacije u razvoju konkurentnosti i održivosti 

turističkih destinacija. Јахорински бизнис форум. Економски факултет Пале. 

 

Анализирајући достављене радове може се констатовати да се кандидат др Дајана 

Вукојевић у свом досадашњем научно-истраживачком раду бавила 

проблематиком из научног поља Друштвене и економске географије и научне 

области Друштвених наука. Већина радова је усмјерена ка ужој научној 

области Економске и културне географије, туристичке географије и 

Друштвених аспеката науке о животној средини тј. битним садржајима развоја 

одрживог туризма. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
11

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

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

Кандидат др Дајана Вукојевић од октобра 2007. до октобра 2008. година била је 

ангажована као сарадник у настави на Филозофском факултету, Катедри за 

географију, гдје је изводила вјежбе из предмета: Картогафија, Географија насеља, 

Туристичка географија, Методологија и филозофија географије, Национална 

географија, Основе туризма, Економска географија.  

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
12

, менторство
13

) 

Према наведеним подацима др Дајана Вукојевић учествовала је на неколико семинара, 

инфо дана, генералних скупштина, радионица, а неки од њих су: Генерална скупштина 

Асоцијације универзитета Јадранско-јонске регије – UNIADRION, Семинар"EU - Higher 

Education Cooperation between Germany and the Western Balkan region", радионица о 

припреми колаборативног пројекта у програму Horizon 2020 и други.  

Кандидат др Дајана Вукојевић je један од коаутора Европске повеље Универзитета за 

истраживаче и Кодекс понашања за запошљавање истраживача (Charter and Code). 

Кандидат др Дајана Вукојевић била је један од предавача на тренингу за организационе 

јединице Универзитета у Источном Сарајеву, о писању приједлога пројеката у оквиру 

Ерасмус+ програма, такође била је један од предавача у оквиру информативног дана на 

ком су представницима организационих јединица Универзитета представљене 

                                                 
11

 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских 

уџбеника) релевантних за избор кандидата у академско звање. 
12

 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из 

базе. 
13

 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
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могућности учешћа у програму ЕУ Хоризон 2020 намијењеног финансирању науке, 

истраживања и иновативности. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

1. Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences 

for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB 

Октобар 2016 до новембар 2019. Коаутор пројекта, Менаџер комуникације 

и истраживач. 

2. Erasmus + пројекат „Boosting Adult System Education in Agriculture“– AGRI 

BASE. Октобар 2015. до Октобар 2017. Менаџер и истраживач на 

пројекту. 

3. Tempus пројекат „Improvement of product Development Studies in Serbia and 

Bosnia and Herzegovina“– IPROD. 

Октобар 2012. до Октобар 2015. Учесник на пројекту. 

4. Horizon 2020 „Services in support of business and Innovation in Republic of 

Srpska“– EUNORS. 

Октобар 2014. до Октобар 2020. Истраживач на пројекту. 

5. Tempus пројекат „Development of Sustainable Interrelations between 

Knowledge, Education and Innovation in Nanotechnologies and Biomaterials“ – 

WIMB 

Децембар 2013. до јун 2017. Учесник на пројекту 

6. Erasmus + пројекат „Enhancement of HE research potential contributing to 

further growth of the WB region“- Re@WBC. 

7. Октобар 2016. до Април 2019. Истраживач на пројекту. 

8. “Quality Improvement of Master Programs in Sustainable Energy and 

Environment” – QIMSEE. 

Април 2014. до Мај 2017. Учесник на пројекту 

9. Tempus пројекат „Improvement of Partnership with Enterprises by 

Enhancement of Regional Quality Management Potentials in WB“– EQIWBC. 

Октобар 2012. до Октобар 2015. Учесник на пројекту. 

10. Horizon 2020 – "The Balkans in Europe: Governance, Innovation, 

Development“ GRID. 

Новембар 2015. до Новембар 2017. Истраживач на пројекту и менаџмент 

пројекта. 

11. Tempus пројекат „Training Courses for Public Services in Sustainable 

Infrastructure Development in Western Balkans“- SDTRAIN. 

Октобар 2012. до Октобар 2015. Учесник на пројекту. 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

TREĆI КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Живана (Радован) Крејић 

Датум и мјесто рођења 
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26.10.1984., Сански Мост, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Средња стручна школа Васа Пелагић, Ковин; Економско-трговинска школа 

„Паја Маргановић“ Панчево 

Звања/радна мјеста 

Професор туристичке групе предмета 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

/ 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2006.-2010. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Туризам и хотелијерство 

Просјечна оцјена током студија
14

, стечени академски назив 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Сингидунум 

Универзитет Београд, 2010.-2011. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Менаџмент у туризму, 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Мастер економиста за туризам 

Наслов магистарског/мастер рада 

Ветрењаче као атрактивни елементи простора Србије за развој посебних 

облика туризма  

Ужа научна/умјетничка област 

Менаџмнт у туризму 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, година уписа: 2012.-2016. 

(датум пријаве докторске дисертације новембар 2015. године. Одбрана: 16. 

Септембра 2016. године) 

Наслов докторске дисертације:  

„Одређивање стратегијског развоја Војводине применом ланца вредности“ 

 

Ужа научна област: Менаџмент у туризму, Научно поље: Економија и 

пословање, Научна област: Друштвене науке. 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Нема  

1.- 

2
15

.- 

                                                 
14

 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за 

кандидате који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
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3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Živana Krejić, Slobodan Čerović, Snežana Milićevic (2017): Istorijski razvoj turizma na  

području Srbije, HiT Menadžment, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Vrnjačka banja 

(M53) 

2.  Živana Krejić, Slobodan Čerović (2017) Mogućnost implementacije preostalih 

vetrenjača u turističku ponudu Vojvodine, Časopis Kultura, Zavod za proučavanje 

kulturnog razvitka, Beograd, Br. 152, str. 281-292, (M51) 

3. Dr  Živana  Krejić,  (2016)  Vetrenjače  Vojvodine  nekad  i  sad,  monografija  

(dopunjeno  i prošireno izdanje), Istorijski arhivu u Pančevu i Ug Poseti Pančevo, ISBN 

978-86-918009-1-8, CIP 621.548 (497.113) (M13) 

4. Živana Krejić, Katarina Plećić (2016) Competitiveness of Vojvodina as a tourism 

destiantionThe  analysis  of  selected  travel  and  tourism  competitiveness  index  

indicators,  SITCON,  30. September 2016, Belgrade. (International conference) (M33) 

5. Živana  Krejić,  Slobodan  Čerović,  Snežana  Milićević,  (2016)  Impact  of  socio-

demographic characteristics  on  travel  expenditures  of  hungarian  tourists  in  the  

village  of  Skorenovac, Economics of Agriculture 2, p. 601-615. (M24) 

6.  Živana Krejić, (2015) Međunarodni dan vetra, Muzej nauke i tehnike Beograda, 

Predavanje o vetrenjačama 

7.  Živana  Krejić,  Plećić  Katarina  (2014):  Option  the  Deliblato  sand  for  the  

development  of specific  forms  of  tourism,  Horizonts,  International  scientific  

Journal  Series  a  social  and humanitarian sciences, St. Kliment Ohridski University, 

Bitola, Vol.13, 317-324, ISSN 1857-856X. (M33) 

8.  Živana  Krejić  (2014):  Vetrenjače  Vojvodine  nekad  i  sad,  monografija,  Ug  

Poseti  Pančevo, ISBN 978-86-918009-0-1, CIP 621.548 (497.113) (M13) 

9. Živana Krejić, Katarina Plećić (2013): Izletnički turizam kao problem lokaliteta 

Deliblatska peščara, Deveta regionalna konferencija EnE13, Beograd, Privredna 

komora Srbije. 

10.  Katarina Plećić, Živana Krejić (2013): Održivi razvoj u funkciji zaštite životne 

sredine,  

Deveta regionalna konferencija EnE13, Beograd, Privredna komora Srbije. 

11.  Živana Krejić (2013): Razvoj turizma na prostoru Vrbaske banovine, Naučni skup, 

„Privreda Banjaluke i Bosanske Krajine u nastanku i razvoju kapitalizma 1878–1941” 

60 godina Arhiva Republike Srpske”, Banja Luka. 

12.  Živana Krejić (2013): Ljudski resursi kao deo strategije razvoja turizma Južnog 

Banata, 12. Međunarodni naučni skup Sinergija, Bijeljina 2013., časopis: Sinergija 

2013.(М33) 

13.  Živana  Krejić  (2013):  Rating  competitiveness  of  tourist  destination  in  the  

example  of Pančevo,International  Journal  of   Business  Tourism  and  Applied  

Sciences,  Vol.1  No.1 January - June 2013, page 21. ISSN 2286-9700, Paris (М33) 

14.  Živana  Krejić  (2012):  Specific  accommodation  facilities  on  the  example  of  

windmills, Druga međunarodnaa konferencija, Trends and challenges in food  

technology nutrition, hospitality and tourism, Slovenia, Ljubljana. (М33) 

15.  Slobodan  Čerović,  Živana  Krejić  (2011):  Vetrenjače  kao  specifični  oblici  

turističke ponude, časopis Hotel link, broj 17-18, ISSN 1451-5113 COBISS.SR-ID 

107030284., (M 53) 

 

Кандидаткиња др Живана Крејић у свом досадашњем научно-истраживачком раду 

највећим дијелом бавила се истраживањем специфичних облика туризма а 

                                                                                                                                               
15

 Навести све претходне изборе у звања. 
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посебно на тему вјетрењача Војводине некада и сада, развојем специфичних 

облика туризма Делиблатске пјешчаре као и проблемима конкурентности 

туристичких дестинација. Радови су највећим дијелом из уже научне области 

туризам и менаџмент.  

Радови послије посљедњег избора/реизбора
16

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

Према наведеним подацима др Живана Крејић учествовала је на неколико 

семинара, инфо дана, генералних скупштина, радионица, и научних конференција. 

Такође је оснивач НВО ’Посети Панчево’ као и организатор туристичких догађаја 

на локалном и националном новоу.  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
17

, менторство
18

) 

Нема информација осим наставних активности у средњој школи. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

Нема информација. 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Брано (Бранко)  Миљуш  

Датум и мјесто рођења 

15.01.1950, Сански Мост, БИХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

1975-1976.: Универзитет у Сарајеву, Факултет политичких наука  

1976-1980.: ССОБиХ и Скупштина СФРЈ, председник ССОБиХ и посланик у 

скупштини 

1981-1988.: Министарство спољних послова БиХ  

1989-1993.: Министарство спољних послова СФРЈ, Београд,  

1993-1995.: Генерални секретеријат Владе, 

1995-2003.: Савезни завод за статистику  

2004-2006.: Академија за дипломатију и безбедност и АПЕИРОН  

2009-2015.: Универзитет Сингидунум и Паневропски универзитет, Београд 

2016: Универзитет Џон Незбит у Београду 

2016: Алфа Универзитет у Београду 

Звања/радна мјеста 

                                                 
16

 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских 

уџбеника) релевантних за избор кандидата у академско звање. 
17
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1975-1976.: Универзитет у Сарајеву, Факултет политичких наука - асистент, 

 2003-2006.: Академија за дипломатију и безбедност - декан и ванредни професор 

за право ЕУ, Међународно јавно право, Међународни односи,  

2009-2015.: Универзитет Сингидунум и Паневропски универзитет, Београд - 

ванредни професор за право ЕУ, Међународно право и Међународне односе 

2016: Универзитет Џон Незбит у Београду - ванредни професор 

2016: Алфа Универзитет у Београду - ванредни професор 

 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

2009-2015.: Институт за међународну политику и привреду - виши научни 

сарадник. 

2010-2015: Члан уредништва Међународне политике,  

Спољнополитички коментатор и колумниста у Недељнику за Босну и 

Херцеговину 

Члан удружења за Међународно право Србије 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет политичких наука „Вељко Влаховић“ Сарајево, 1974. година (кандидат 

није доставио информације о датуму уписа).  

Назив студијског програма, излазног модула 

Политичке науке  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Београду, 1994. године (кандидат није доставио 

информације о датуму уписа). 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистар Правно-политичких наука 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар Правно-политичких наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

Уставни концепти федерализма и спољна политика  

Ужа научна/умјетничка област 

Правно-политичкe наукe 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2003. година 

Наслов докторске дисертације 

“Међународно-правна природа савремених рјешења б-х питања” 

Ужа научна област 

Доктор Правно-политичких наука (ужа научна област: Међународни односи и 

национална безбједност) 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Реизборност за асистента и вишег асистента на ФПН у Сарајеву 1976. г 

Еквиваленцијом као виши стручни сарадник на Институту за међународну политику 
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и привреду који се признаје за звање ванредни професор. ИМПП Београд 

1. Паневропски универзитет „АПЕИРОН“, Бања Лука - доцент за Увод у правне 

науке од 29.12. 2003.године, одлука бр.391-5-2/03, од 29.12.2003. 

2. Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ Бања Лука – ванредни професор на ужој 

научној области „Међународно јавно право“, бр. одлуке 5039-X/09 од 05.02.2009. године 

на период од 6 година. 

3. Универзитет Сингиднум, Београд - ванредни професор на ужој научној области 

„Увод у право“, бр.одлуке 1436 од 21.09.2010.г 

4. Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ Бања Лука – ванредни професор на ужој 

научној области „Политичка теорија“, бр. одлуке 1443-2-2/10 од 23.06.2010. године. 

5. Алфа Универзитет, Београд - ванредни професор, даљи подаци нису доступни 

2
19

. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

НАУЧНА КЊИГА И МОНОГРАФИЈА 

Истакнута монографија међународног значаја 

1. Брано Миљуш, Савремени проблеми међународног права, ISBN 978-86-7067- 175-1, 

Београд, 2013, књига, монографија објављена у оквиру пројекта: Србија и савремени 

свет, путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског 

положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници за период 2011-

2015. година , уџбеник је објављена у Институту за мед. Пол. И привреду.  

Монографија међународног значаја 

2. Брано Миљуш, Европска унија - најуспешнија интеграционистичка политика 

проширења Европе, ИСБН 978-86-7067-213-0, COBISS.СР-ИД 214649100 Београд, 

2015. г. , монографија је резултат рада на пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја- спољнополитички, међународни економски, правни и 

безбедоносни аспекти Републике Србије (бр, 179029) 

Поглавље у научној књизи: Прегледни чланак 
3. Брано Миљуш, Од стабилизације до хармонизације у европским интеграцијама у 

Југоисточној Европи, посебно поглавље 155. стр., Институт за међународну 

политику, Институт за упоредно право, Hans Seidel Stiftung,(II) ISBN 978-86-7067-

164-5, у Зборнику који су уредили Брано Миљуш и Душко Димитријевић под 

насловом: Хармонизација законодавства РС са правом ЕУ, 2012, Београд, 

COBISS.СР.ИД 190122764 

ОБЈАВЉЕН РАД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА 

Рад у водећем часопису међународног значаја 
4. Brano Miljuš, Rapid integration between a myth and sustainable reality, Hans Seidel 

Stiftung, Munchen, Institute of International Politics and Economics, Serbia and Europen 

Union, IIPE, p.234, ISBN 978- 86-7067-129-4 , COBISS,SR-ID 173248012, CIP 

341.217.02(4-672EU:497.11)(082) 341.176(4-672EU)9082) 341.232(4-672EU)(082), 

Belgrade, 2010. 

Рад у часопису међународног значаја 
5. Energy Security of Europe, The position of Serbia, Brano Miljuš, Dragoljub Todić, 

Belgrade, 2013 

6. Brano Miljuš, Security and protection vital the middle, The Review of international affairs, 

December, pp.96-111, 2012, Belgrade, ISSN0486/6096 

7. Brano Miljuš, Opened questions security and Foreign Policy, The Review of international 

affairs, 1249, ISSN 0486/6096, UDK327 

Истакнута монографија националног значаја 

8. Брано Миљуш, Драган Ђукановић, Добросуседски односи, ИМПП,2011.г, стр.284, 

ИСБН978-86-7067- 153-9, COBISS.СР-ИД1824, књига се користи на мастер студију 

као уџбеник на ФПН у Београду, објављена је у оквиру пројекта Министарства за 

образовање Србије:,,Србија И савремени свет, путеви учвршћивања 
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спољнополитичког, безбедоносног И спољноекономског положаја Србије у 

савременим процесима у међународној заједници,, за период 2006-2010.г. 

9. Брано Миљуш, поглавље у публикацији Нова српска политичка мисао, БиХ И РС 

петнаест година након Дејтонског споразума:“Босна И Херцеговина – земља вечите 

транзиције“ ИССН 1450-7382, COBISS.СР-ИД60855298, Београд, 2010.г 

10. Брано Миљуш, Кохабитација народа по моделу Дејтонско-Париског уговора као 

могући узор за решавање отворених питања у регион, ФПН Бањалука И ИМПП, 

Зборник – стари и нови политички изазови,ИСБН978-86-7067-203-1,COBISS.СР-

ИД207229964 

Монографија националног значаја 

11. Брано Миљуш, Истраживање политичког тржишта, Београд, 2012.г. Монографија 

објављена у оквиру пројекта који је финансирало Министарство за образовање 

Србије: ,,Србија у савременим међународним односима: стратешки правци развоја и 

учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – 

спољнополитички, међународно-економски, правни и безбедоносни аспекти, број 

179029 за период 2011-2015. године (Брано Миљуш ради на том државном пројекту). 

Други део пројекта под називом Транзитологија се односи на истраживање 

економских система. 

Радови у водећем часопису националног значаја 

12. Брано Миљуш, Модалитети за превазилажење јаза између међународних механизама 

заштите људских права и акције на националном плану, годишњак Факултета 

правних наука, Бањалука, бр. 614, лиценце агримент, 3.22.12.јули 2012.г 

Радови у водећем часопису националног значаја 

13. Брано Миљуш, Приоритети спољнополитичке стратегије Републике Србије, 

оригинални научни рад, годишњак факултета НУБЛ универзитета, уписан посебном 

одлуком министарства РС у регистар гласила РС-611, БЛ 2012. 

Рад у часопису националног значаја 

14. Брано Миљуш, Драгољуб Тодић, Душко Димитријевић, Хоризонтално законодавство 

ЕУ у области животне средине, изворни научни рад, Европско законодавство, 

часопис ИМПП, УДК:502.14 Посебно је у раду посвећено место за Туризам и 

екологију као перспективна привредна грана Србије И Српске. 

15. Брано Миљуш, Нека савремена питања заштите мањинских права у ЈИЕ кроз 

примену мониторинг механизма Савета Европе, научно стручни часопис из области 

правних наука, Годишњак ФПН Бањалука, бр.614, број 3 јули 2013. г. 

Рад у научном часопису 

16. Брано Миљуш, Душко Димитријевић, Драгољуб Тодић, Забрана привилегованог 

приступа финансијском тржишту Европске уније, часопис ИМПП-Европско 

законодавство, изворни научни рад,45-46/13 УДК34, ИССН 1451-3188, децембар, 

2013. г. 

17. Брано Миљуш, Едислав Манетовић, САД и проблем Косова и Метохије, изворни 

научни рад, Међународни проблем, часопис ИМПП, Но3/2010, стр. 531-564, 

УДК:341.238 (947.115-7) Библид 0025-8555,62,COBISS.СР-ИД6012674, август 2010.г. 

18. Брано Миљуш, Куда даље након пресуда Харадинају и Готовини, изворни научни 

рад, текст представља резултат рада овог вишег научног сарадника на пројекту 

Министарства просвете и науке Републике Србије бр. 179029: ,,Србија у савременим 

међународним односима,, ИССН0543-3657,COBISS-ИД 3092482, часопис ИМПП, бр. 

1148, стр. 5-20, Год.LXIII, Београд, децембар 2012. г 

19. Брано Миљуш, Огњен Прибичевић, Изазови и перспецтиве немачке спољне 

политике, часопис Међународни проблем, изворни научни рад, но.4/2012, стр. 403-

424, УДК:339(430), Библид0025-8555,64(2012), новембар 2012. г. 

20. Брано Миљуш, Најуспешнија политика проширења ЕУ на новим искушењима међу 

земљама Западног Балкана, Зборник радова ИМПП, 2014.г. COBISS.СР-ИД 

207723020, ИСБН 978-86-7067-195-9 

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у цјелини 

21. Брано Миљуш, „Европска унија и проширење на Западни Балкан и Србију“ 

међународна научна конференција са међународним учешћем са пројекта:Србија у 
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савременим међународним односима – подржало Министарство за науку Републике 

Србије (бр.179029) И рецензентом др. Таро Тсикимура и проф.др. Тестуји Сеноо, 

Сенсху Универзитети из Јапана, под називом Србија у ЈИЕ, одржана 8-9. Октобра 

2012. Рад објављен у Зборнику COBISS.РС-ИД 199003660, ИСБН978-86- 7067-183-6, 

Београд, 2013.година 

22. Брано Миљуш, Спољнополитичка стратегија Републике Србије, Међународна научна 

конференција са међународним учешћем и рецензијом: проф. др. Joakim Beker, 

Univerzitet Vienna, Austria, проф. др. Natalia Kulikova, Univerziti Moscov, Rusia и др. 

Lobanob Mikail, Institut Moskov, Rusia, одржана под насловом: Стратешки правци 

развоја и утврђивања положаја Србије у савременим међународним односима, 22-23. 

Април 2013.г. објављена 2013. Г. Београд, COBISS.СР-ИД 2054085, ИСБН 978-86-

7067-194-2 

23. Брано Миљуш, Од стабилизације до хармонизације у европским интеграцијама у 

ЈИЕ. Међународна конференција са страним рецензентима проф.др. Јоаким Бекер, 

др. Микаил Кобанов и др. Јован Ћирић. Овај рад је објављен као дио пројекта:Србија 

у савременим међународним односима у Зборнику 2012.г. у Београду, COBISS.СР-

ИД 190122764, ИСБН 978-86-7067-164-5 

24. Брано Миљуш „Од стабилизације до придруживања земаља Западног Балкана 

“Излагање је поднесено на Међународној научној конференцији са страним 

рецензентима проф. др. Joakim Beker, проф. др. Szuzea Cazsar, Универзитет у Печују, 

др. Aleksandar Rusetski, Институт из Тбилисија, под називом Србија и регионална 

сарадња, одржана јуна 2009.г, у оквиру пројекта Србија и регионална сарадња, 

финансиран од Министарства науке Републике Србије бр. 149002Д за период 2006-

2010.г COBISS.СР-ИД 174754572, ИСБН 978-86-7067-124-9 

25. Брано Миљуш, Геополитика Србије омеђена Дејтонско-Париским уговором у 

савременом геостратешком окружењу.Туризам и глобализам је главна тема рада. 

Међународна научна конференција у организацији Министарства одбране Републике 

Србије са учешћем на пројекту који је подржало Министарство за науку и 

технолошки развој Србије у оквиру пројекта Србија и савремени свет, COBISS.СР-

ИД175562252,ИСБН978-86-335-0288-7, Београд, 2010.г 

26. Брано Миљуш, Транзицијски менаџмент у туризму као једној од важних привредних 

грана у Србији новога доба. Међународна научна конференција РС подржана од 

Министарства за науку и технолошки развој И Ханс Сеидел Стифтунг фондације, 

под насловом – Унапређење туризма као фактора развоја привреде Републике Србије 

I RS, COBISS.СР-ИД176188684,ИСБН978-86-7067-140-9 

Саопштења на домаћим научним скуповима 

27. Брано Миљуш, Стари и нови светски поредак – између косовског преседана и 

кримског оптерећења. Међународна научна конференција у организацији Института 

за међународну политику из Берлина и Београда. Полемичко излагање је произвело 

позив у Берлин за наставак расправе 29.05. 2014. Година. 

28. Брано Миљуш, Искушења Србије на путу у Европску унију, Међународна 

конференција на тему Србија у савременом европском И регионалном окружењу, 

покровитељ Ханс Сеидел Стифтунг фондација из Мунцхена. Одржана 

03.07.2014.године. 

 

Кандидат, др Брано Миљуш, приложио је уз пријаву рад под редним бројем 26., који носи 

наслов „Транзицијски менаџмент у туризму као једној од најважнијих привредних грана 

у Србији новог доба“, објављен у тематском зборнику радова „Унапређење туризма као 

фактор развоја привреде Републике Србије“, а који је према ЦИП катологизацији 

разврстан у област туризма и  привредног развоја. Овај рад несумњиво припада ужој 

научној области трговине, туризма и хотелијерства на коју је кандидат конкурисао. 

Кандидат је приложио уз пријаву поред наведеног претходног рада и  зборника још два 

(2)  зборника, од којих у једном од њих је био само уредник (ред. бр.3), а у другом под 

ред. бр.4. био аутор. Према ЦИП катологизацији припадају области Европска Унија-

придрживање и Право-Хармонизација. 

Уз пријаву кандидат је  доставио и књигу( ред. бр. 8) Добросуседски односи усветлу 
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српско- боснскохерцеговачких питања, коауторство са Драганом Ђукановићем, Институт 

за међународну политику и привреду (Желнид), Београд, 2011. Књига је разврстана према 

ЦИП катологизацији: Србија- спољна политика. Кандидат је аутор текста од стр. 11-164. 

Аутор у књизи анализира рефлексије европских интеграција на земље Западног Балкана у 

борби за тржишну економију. Од стр.48 и даље аутор истражује спремност тих земаља да 

преузму одговорност за развој и остварење трговинске политике у региону као дио 

процеса сукцесивног преношења регионалног власништва од активности Пакта за 

стабилност у југоисточној Европи на ЦЕФТУ у 2006. години.  Његова анализа упућује  на 

обавезу формирања слободне  трговине у размени индустријских производа, при чему је 

ЕУ одмах дефинисала већину царина и и других ограничења на увоз. Најзначајније 

промене, које аутор наводи, су постигнуте у области либерализације трговине прије свега 

успостављањем мреже од 32 билатерална споразума а самим тим и потписивањем 

мултилатералног Централноевропског споразума о слободној трговини 2006 године. 

Друга фаза је успјешно отпочела измјеном у структури робне размјене земаља Западног 

Балкана, а трећа фаза би по аутору трбала да буде формирање кооперантских фирми, 

наручито у војној индустрији како би се остварио заједнички продор комплексних 

производа у трећим земљама. Аутор истиче да је најважнији партнер Србије после ЕУ 

управо тржиште земаља ЦЕФТЕ на које заједно отпада преко девет десетина извоза 

Србије и око три четвртине увоза Србије. Комисија на основу читања напред наведене 

књиге констатује да се овај део књиге може третирати да спада у ужу научну област 

трговине, туризма и хотелијерства. 

Миљуш, Б.,Тодић, Д, и Димитријевић, Д., аутори су чланка „Хоризонтално законодавство 

Европске Уније у области животне средине, Европско законодавство, бр 41, 2012, УДК 

34, ИССН 1451-3188. У раду је указано на специфичности и карактер хоризонталног 

законодавства Еврпске Уније које највише утиче на туристичке ресурсе и њихово 

очување. Аутори дају приказ и анализу основних прописа ЕУ хоризонталног карактера. 

Ту прије свега спада стратешка процјена утицаја на животну средину, очување 

природних ресурса, учешће јавности у одлучивању, одговорност за директну и 

индиректну штету у животној средини  (грађанско-правну и кривично-правну), оснивање 

и рад европске агенције за животну средину и праћење релевантних одредби Лисабонског 

уговора који је у овој области донио знатне новине на унапређењу туризма као општег 

добра, како истичу аутори. Овај рад Комисија сматра да спада у ужу научну област  

трговине, туризма и хотелијерства. 

Аутор је приложио и двије монографије „Истраживање политичког тржишта“( пад под 

ред. бројем 11) и „Европска Унија- најуспешнија интеграционистичка политика 

Европе“(р.бр. 2), које су према ЦИП катологизацији разврстани у: политички маркетинг, 

односно међународне односе-Европска Унија. 

Комисија констатује да кандидат др Брано Миљуш има како смо навели најмање три рада 

на које смо указали који припадају ужој научној области  трговина, туризам и 

хотелијерство. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
20

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Према подацима које је доставио др Брано Миљуш, кандидат има богато наставно 

искуство, и то: 1975-1976.године Универзитет у Сарајеву, ФПН, асистент на предмету 

Међународни односи, 2003-2006.: Академија за дипломатију и безбедност - декан и 

ванредни професор за право ЕУ, Међународно јавно право, Међународни односи, 2009-

2015.: Универзитет Сингидунум и Паневропски универзитет, Београд - ванредни 

професор за Право ЕУ, Међународно право и Међународне односе, 2016: Универзитет 

                                                 
20

 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских 

уџбеника) релевантних за избор кандидата у академско звање. 
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Џон Незбит у Београду - ванредни професор,  2016: Алфа Универзитет у Београду - 

ванредни професор 

Проф. др Брано Миљуш је изабран у звање доцент за Увод у правне науке на 

Паневропском универзитету „АПЕИРОН“, Бања Лука, а касније и у звање ванредног 

професора на Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ на предметима: Право Европске 

Уније, Међународно јавно право, Политички менаџмент, Транзицијски менаџмент. 

Према подацима које је кандидат доставио, такође је раније биран у звање ванредног 

професора и на Академији за дипломатију и безбедност у Београду и Универзитету 

Сингидунуму, односно Синергији, и Алфа Универзитет у Београду. 

Кандидат је био ментор на изради докторске дисертације Мирзе Динаревића на тему 

„Мјесто и улога ЕУ глобалном поретку“, ужа научна област правно-политичке науке, у 

2015.години, као и члан комисије на неколико одбрана докторских дисертација.  

Кандидат је био 9 пута ментор на изради магистарске тезе и ментор на изради једног 

специјалистичког рада. Према наводима кандидата, био је и члан комисије у више 

десетина одбрана магистарских теза и специјалистичких радова. 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
21

, менторство
22

) 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

Завршио курс у организацији Министарства иностраних послова Краљевине Данске и 

Агенције за унапређење државне управе из области “Управљање људским ресурсима” и 

за то добио сертификат, као међународни експерт 2002. године. Завршио “Informatio 

Managment Training” и за то добио CERTIFICATE као међународни експерт ICMPD 2006. 

године за израду пројеката. Био члан пројектне групе 848 као међународни експерт 

Према доставњеним подацима кандидат је боравио у иностранству у Gete institute у 

Хановеру годину дана, љетњи камп у Бостону, два месеца 

Кандидат је био декан на Академији за дипломатију и безбедност у Београду и вд ректор 

Европског универзитета, као и Директор института за изградњу помирења и борбу 

против екстремизма и тероризма. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
23

 

Интервју са кандидатима обављен је дана 16.06.2017. године са почетком у 11:00 

часова у просторијама Економског факултета Пале. Због оправдане спријечености 

доцент др Момира Лазаревића, члана комисије, да присуствује разговору сa 

кандидатима, разговор сa кандидатима су обавили проф. др Јово Атељевић и проф. 

др Бранислав Машић. Интервјуу са кандидатима је присуствовао и секретар 

Економског факултета Пале, госпођа Лана Крстић. Комисија је констатовала да је 

прије интервјуа обавила увид у цјелокупну конкурсну документацију и да су сви 

пријављени кандидати доставили потпуну и уредну пријаву на конкурс. Након 

увида у конкурсни материјал, на интервју су позвана четири кандидата која 

испуњавају у потпуности све услове конкурса за избор у звање доцента на УНО 

                                                 
21

 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из 

базе. 
22

 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
23

 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у 

просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у 

коме се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
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Трговина, туризам и хотелијерство и ужу област образовања Трговина, туризам и 

хотелијерство: др Амра Чаушевић-Рибић, др Дајана Вукојевић, др Живана Крејић и 

проф.др Брано Миљуш. Комисија је констатовала да су се позиву на интервју 

одазвали сви позвани кандидати. Кандидатима су постављена сљедећа питања: 

Кратко представите Вашу биогрфију члановима Комисије? Шта мислите које 

референце Вас квалификују за избор у звање наставника за ужу научну област 

Трговина, туризам и хотелијерство? У којој мјери је Ваше досадашње и будуће 

истраживање компатибилно са предметима на које сте конкурисали? Како видите 

себе у евентуално даљој универзитетској каријери? По завршетку интервјуа, 

Комисија је констатовала да су 3 прва кандидата/кандидаткиње испунила 

очекивања Комисије. Четврти кандидат, проф. др Брано Миљуш, а по мишљењу 

два присутна члана комисије, није испунио очекивања Комисије. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ  

ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
24

 

 

Комисија констатује да се на кандидата проф. др Брано Миљуш не односи члан 

93. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 73/10). 

 

Огледни час у складу са чланом 93. Закона о високом образовању („Службени 

гласник РС“ број 73/10, 104/11, 84/12, 108/14, 44/15 и 90/16) и чланом 7. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву заказан је за др Амру Чаушевић-Рибић, др Дајану Вукојевић и 

др Живану Крејић за 16.06.2017. године са почетком у 10,00 часова на Економском 

факултету Пале (учионица број 1). Вријеме одржавања огледног часа у складу са 

наведеним члановима објављен је на wеб страници Економског факултета Пале 

дана 13.06.2017. године и на страници Универзитета у Источном Сарајеву дана 

13.06.2017. године. Кандидати су одржали огледно предавање пред комисијом коју 

је именовало Научно-наставно вијеће Економског факултета Пале (Одлука број 

1397/17) у сљедећем саставу: проф. др Јово Атељевић, редовни професор, ужа 

научна област Менаџмент, Универзитета у Бањој Луци, предсједник и проф. др 

Бранислав Машић, редовни професор, ужа научна област Менаџмент, 

Универзитет у Источном Сарајеву. 

Доц. др Момир Лазаревић, доцент, ужа научна облст Трговина, туризам и 

хотелијерство, Универзитет у Источном Сарајеву у својству члана комисије, био 

је оправдано спријечен да присуствује заказаном огледном часу. 

 

Тема огледног предавања за све наведене кандидате, по одлуци Комисије, била је: 

„Туризам и одрживи развој“.   Чланови Комисије су једногласни у закључку:   

 

1. Кандидаткиња др Дајана Вукојевић посједује високи ниво наставничких 

способности и поред чињенице што нема већег искуства у настави. 

Концептуално презентовање теме и избор вокабулара су свакако 

предности њеног предавања. Један од предности овога кандидата је 

такође и њена способност да комплексне дијелове материје прилагоди 

ширем аудиторијуму укључујући студенте који се први пут сусрећу са 

                                                 
24

 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи 

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
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тематском области. На основу детаљне анализе огледног предавања, 

Комисија констатује да кандидаткиња др Дајана Вукојевић у потпуности 

задовољава постављене критеријуме.    

2. Кандидаткиња др Живана Крејић је демонстрирала добре предавачке 

способности нарочито у погледу дикције и јасноће презентовања 

материјала, ефектно повезивање теорије и праксе. Кандидаткиња је у 

току цијелог предавања показала високи степен ентузијазма. На основу 

детаљне анализе огледног предавања, Комисија констатује да 

кандидаткиња др Живана Крејић задовољава постављене критеријуме.     

3. Кандидаткиња др Амра Чаушевић-Рибић има квалитете за јавно обраћање 

и да би заинтересовала својим предавањима како студенте тако и ширу 

јавност. Такође, Комисија је констатовала неколико недостатака у току 

предавања а односе мало већу зависност од електонске презентације 

материјала (слајдова) који су оптерећени већом количином текста, 

очигледно због непостојања академског искуства у досадашњој каријери 

кандидаткиње у научно-наставном процесу и активностима. На основу 

уочених недостатака, Комисија констатује да кандидат др Амра 

Чаушевић-Рибић дјелимично задовољава постављене критеријуме. 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Први кандидат: Др Амра Чаушевић-Рибић 

Минимални услови за 

избор у звање
25

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада  

(уколико испуњава) 

1) Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој ужој 

области 

2) Има најмање три 

научна рада из 

области за коју се 

бира, објављена у 

научним часописима 

и зборницима са 

рецензијом 

3) Показане 

наставничке 

способности 

1) Испуњава  

2) Испуњава  

3) Испуњава 

дјелимично 

1) Докторат  из научне 

области Друштвене 

науке, научно поље 

Економија и пословање, 

ужа научна област 

Менаџмент; 

2) Има три рада из области 

за коју се бира, објављена 

у научним часописима и 

зборницима са рецензијом, 

3) Наставничке 

способности 

демонстриране на 

огледном часу који је 

одржан 17.06.2017.године 

који је чини саставни дио 

овог извјештаја. 

 

Други кандидат : Др Дајана Вукојевић 

Минимални услови за избор у 

звање доцента
26

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада  

(уколико испуњава) 
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1) Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој ужој 

области 

2) Има најмање три 

научна рада из 

области за коју се 

бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са 

рецензијом 

3) Показане наставничке 

способности 

 

1.) Испуњава 

2.) Испуњава  

3.) Испуњава 

1) Докторат у научној 

области Друштвене 

науке, научно поље 

Друштвена и економска 

географија, ужа научна 

област Туристичка 

географија и Економска 

и културна географија. 

2) Има више од три рада из 

области за коју се бира, 

објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом, са 

тематиком која је 

конзистентна и са УНО 

Трговина, туризам и 

хотелијерство и са 

предметима: Ресурси 

културне и историјске 

баштине и туризам и 

екологија за које је 

конкурс расписан 

3) Дугогодишње 

професионално искуство 

у научно-

истраживачком 

(посебно се истиче 

активностима на 

међународним научно-

истраживачким 

пројектима) и 

дјелимично наставном 

процесу. Наставничке 

способности 

демонстриране на 

огледном часу који је 

одржан 

17.06.2017.године који је 

чини саставни дио овог 

извјештаја. 

 

Трећи кандидат : Др Живана Крејић 

Минимални услови за 

избор у звање доцента
27

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада  

(уколико испуњава) 

1) Има научни степен 1.) Испуњава 1) Докторат  из научне 
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доктора наука у 

одговарајућој ужој 

области 

2) Има најмање три 

научна рада из 

области за коју се 

бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са 

рецензијом 

3) Показане наставничке 

способности 

2.) Испуњава  

3.) Испуњава  

области Друштвене науке, 

научно поље Економија и 

пословање, ужа научна област 

Менаџмент у туризму; 

2) Има три рада из области за 

коју се бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са рецензијом, 

3) Наставничке способности 

демонстриране на огледном 

часу који је одржан 

17.06.2017.године који је чини 

саставни дио овог извјештаја 

и дугогдишње искуство као 

професор у Средњој школи. 

Четврти кандидат : Др Брано Миљуш 

Минимални услови за 

избор у звање доцента
28

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада  

(уколико испуњава) 

1) Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој ужој 

области 

2) Има најмање три 

научна рада из 

области за коју се 

бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са 

рецензијом 

3) Показане наставничке 

способности 

1.) Испуњава 

2.) Испуњава  

3.) Испуњава 

1. Докторат  из научне 

области Друштвене науке, 

научно поље Правно-

политичке науке, ужа научна 

област Међународни односи и 

национална безбједност.; 

2) Има три рада из области за 

коју се бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са рецензијом, 

3) Дугогодишње искуство у 

наставном процесу. 

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање  

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Пале, бр. 1397/17  од  

8.6.2017.  године именована  је  Комисија  за  разматрање конкурсног материјала 

и писање Извјештаја за избор у академско звање доцент на  ужу научну област 

Трговина, туризам и хотелијерство, ужа област образовања Трговина, туризам и 

хотелијерство (предмети: Ресурси културне и историјске баштине и Туризам и 

екологија) , у сљедећем саставу:  

  

1. др Јово Атељевић, редовни професор, ужа научна област, Менаџмент, 

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије.  

 

2. др Бранислав Машић, редовни професор, ужа научна област Менаџмент, 

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, члан. 

 

3. Доцент др Момир Лазаревић, ужа научна област Трговина, туризам и 

хотелијерство, Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
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члан.  

 

Комисија је разматрала конкурсне материјале и пријаве на конкурс за избор 

наставника у звање доцент за ужу научну област Трговина, туризам и 

хотелијерство и ужу област образовања Трговина, туризам и хотелијерство 

(предмети: Ресурски културне и исријске баштине и туризам и екологија), који је 

објављен 17. маја 2017. године у дневном листу „Глас Српске“. На Конкурс су се 

пријавила сљедећа четири кандидата:  

  

1) др Амра Чаушевић-Рибић 

2) др Дајана Вукојевић 

3) др Живана Крејић 

4) Проф. др Брано Миљуш 

  

Комисија  је оцјењивала испуњавање кумулативно  постављених минималних 

услова за избор у звање наставника (чл. 77 ст. 1. Закона о високом образовању, 

„Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/14, 44/15 и 

90/16), и констатовала да је Законом предвиђено да „за доцента може бити 

биран кандидат који: 1) има научни степен доктора наука у одговарајућој научној 

области, 2) има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена у 

научним часописима и зборницима са рецензијом и 3) показане наставничке 

способности“.  

  

У оцјени кандидата Комисија је имала у виду и одредбе Правилника о научним и 

умјетничким областима, пољима и ужим областима (Службени гласник 

Републике Српске бр. 22/09. и 27/10.) и Правилник о ужим областима образовања 

на Универзитету у Источном Сарајеву (број 01-С-323-XXXII/14 од 22.09.2014. 

године, број 01-С-476-XXXV/14 од 18.12.2014. године, број 01-С-28-XXXVI/15 од 

22.01.2015. године и 01-С-169-1-X/16 од 24.03.2016. године).  

  

Процјењујући испуњавање првог минималног услова (научни степен доктора наука 

у одговарајућој научној области), Комисија је констатовала да сви кандидати 

имају стечен научни степен доктора наука за научну област друштвене науке. 

 

У процјени испуњавања другог минималног услова (најмање три научна рада из 

области за коју се бира, објављена у научним часописима и зборницима са 

рецензијом) Комисија је констатовала да пријављени кандидати испуњавају 

наведени услов. Комисија констатује, такође, да су радови др Брана Миљуша 

највећим дјелом у области правно-политичких наука.  

 

Показане наставничке способности су трећи минимални услов за избор у звање 

доцента. Комисија, прије свега из приложене документације, констатује да један 

кандидат, др Брано Миљуш има дугогодишње искуство у научно-наставном 

процесу, док су остала три кандидата своје наставничке способности 

демострирали извођенјем огледног часа, након којих је Комисија закључила да су  

кандидати задовољили постављене критеријуме, те да испуњавају услов 

показаних наставничких способности, с тим да су код кандидата др Амре 

Чаушевић-Рибић примјећени недостаци у методичности и систематичности 

излагања због непостојања искуства у раду на универзитету у научно-наставном 

процесу. 
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Комисија је констатовала да су сва четири пријављена кандидата квалитетни, 

са завидним референцама и искуством.  

Комисија констатује да је најреферентнији кандидат за ужу научну област 

Трговина, туризам и хотелијерство и ужу област  образовања Трговина, туризам 

и хотелијерство и предмете: Ресурси културне и историјске баштине и Туризам и 

екологија, који су наведени у конкурсу, др Дајана Вукојевић.  

Комисија код кандидата др Дајане Вукојевић посебно цијени, поред наведених 

научно-истраживачких радова, активности на међународним научно-

истраживачким пројектима и цијени да би Економски факултет Пале избором др 

Дајане Вукојевић створио предуслове за даље јачане студијског програма за 

Туризам и хотелијерство. 

 

Обзиром на наведено, оцјењујући испуњавање сва три кумулативно постављена 

услова за избор академског особља у научно-наставно звање доцента, на основу 

приложене документације у конкурсној пријави, разматрања досадашњег научно-

наставног и истраживачког рада, цјелокупне  научне и стручне активности у 

промоцији Универзитета и академске заједнице како у земљи тако и 

иностранству, достављених референци и утиска са интервјуа Комисија 

једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Економског факултета Пале и 

Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се др Дајана Вукојевић изабере у 

звање доцента за научну област 5.0.0 Друштвене науке, научно поље 5.2.0 

Економија и пословање и ужу научну област 5.2.15 Трговина, туризам и 

хотелијерство.  

 

                                                                                Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Проф. др Јово Атељевић, Економски факултет 

Универзитет у Бањој Луци, предсједник 

                               _______________________  

2. Проф. др Бранислав Машић, Економски факултет Пале 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

________________________ 

3. Доц. др Момир Лазаревић, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

     ______________________ 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору 

дужан је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини 

сасатвни дио овог извјештаја комисије.  

Није било издвојеног мишљења. 

 

                                   Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                                                                1.      __________________ 

Мјесто: Пале, 

Датум: 21.06.2017. године 


