
 

 

НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА - ПАЛЕ 

 

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

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР, ужа научна област Тговина, туризам и хотелијерство. 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 121/19 од 24.01.2019., именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 20. до 21. 11. 2018. године, за избор у академско звање ВАНРЕДНИ 

ПРОФЕСОР , ужа научна област Тговина, туризам и хотелијерство, ужа  образовна 

област Економија и пословање. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 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. Др Александар Стојановић, редовни професор, предсједник 
Научна област: Економија и пословање 
Научно поље: Друштвена економија 
Ужа научна област Фискална економија 
Датум избора у звање 01.10.2017. 
Универзитет у И. Сарајеву 
 Економски факултет Пале 

2. Др Бојан Зечевић, редовни професор, члан 
Научна област Економија и пословање 
Научно поље Друштвена економија 
Ужа научна/умјетничка област Економија политика и развој – Економика  туризма 
Универзитет у Београду, Економски факултет Београд 

3. Проф. др Тихомир Спремо, ванредни професор, члан 
Научна област Економија и пословање 
Научно поље Друштвена економија 
Ужа научна област: Предузетничка економија 
Датум избора у звање 2013 
Економски факултет Универзитета у Палама. 
  

 

 

На претходно наведени конкурс пријавио се 1 (један) кандидата: 

1. Доц. др Момир Лазаревић 

                                                 
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. 



 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 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 393. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном/умјетничком вијећу Економског факултета 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   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 
Одлука  Наставно-научног вијећа Економског факултета у Палама, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број ННВ: 121/19 од 24.01.2019 

Дневни лист, датум објаве конкурса 
“Глас Српске“ од 20. до 21. 11. 2018. године 

Број кандидата који се бира 1 

 

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

конкурс расписан, списак предмета: академско звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР , ужа 

научна област Тговина, туризам и хотелијерство, ужа  образовна област Економија и 

пословање 

Број пријављених кандидата 1 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТу 

КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Лазаревић др Момир 

Датум и мјесто рођења: 28.09.1960. Власеница 

Установе у којима је кандидат био запослен:“Боксит“ а.д. Милићи, „Милекс“ д.о.о. 

Милићи, Скупштина општине Милићи. 

Звања/радна мјеста Доцент 

Научна област Трговина туризам и хотелијерство 

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: Економски факултет, Сарајево, 1979 -

                                                 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

1983.  

Назив студијског програма, излазног модула: Пословни смјер 

Магистaрски рад на тему: Међународни менаџмент и маркетинг у функцији 

развојних потенцијала „а.д. Боскит Милића“ и његовог локалног окружења , 

Економски факултет Пале, 2002.- 2006.,  Смјер: Маркетинг 

Докторат са насловом: Стратегија одрживог раста и развоја сложеног 

диверзификованог предузећа и његов утицај на екстерно окружења, Економски 

факултет Пале, пријављен 10.02. 2007 , а одбрањен 29.05.2012 2012, у.н.о. Менаџмент 

3. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Уџбеник: Менаџмент у туризму, ДИС Компани – Пале, Милићи, 2018., У звању 

доцента изборни период провео на предметима Туризам и екологија, Свјетска 

привреда и туризам и Гастрономија, Економски факултет Пале и Економика 

шумарства, Пољоприврдни факултет – Студијски програм Шумарство у 

Власеници. 

Током изборног периода у звању доцента кандидат на студентским анкетама је 

просјечно оцјењиван.  

 
 

4. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови послије посљедњег избора/реизбора4 

1. Relations of Tourism and Hotel Menagment With Respect to GDP Growth of 

Republic of Srpska, Economics, Volume 5, No.2 , Бијeљина, 2017. 

2. Туризам и трговина као комплементарни фактори развоја раста и развоја 

економије, Финансинг, Број 2., Бања Лука 2018. 

У раду је акценат дат на категорији потрошње страних туриста и 

мултипликативном ефекту исте на привредни раст домаће 

привреде.Туризма се прилази са аспекта више феномена (економских, 

политичких, социјалних, еколошких) и казује на неопходност 

мултидисциплинарности како би се постигао укупан коначни привредни 

ефекта. 

3. Заштита животне средине као значајан фактор за развој туризма, Јахорина 

бизнис форум, Економски факултет Пале,2017.  

Аутор се у раду бави корелацијом животне средине и туризма и њиховог 

међусобног значаја за развој туристичких дестинација. У раду се указује да се у 

Босни и Херцеговини овоме проблеме не посвећује довољна пажња и закључује 

да је неопходна хармонизација домаће правне регулативе са прописима 

Европске уније, како би се направио иницијални искорак у рјешавању овога 

проблема. 

4. Утицај туризма на животну средину, Economics, Volume 5, No.1 , Бијeљина, 

2017. 

Аутор у овоме раду, појединачно анализира све елементе животне средине и 

сублимацији их ставља у контекст одрживог развоја туризма. Компаративном 

анализом и релевантном статистичком грађом истиче земље које су успјеле ове 

двије појаве да ставе у позитивну корелацију. 

5. Одрживи развој туризма: Масовна појава или луксуз за одбране, Јахорина 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

бизнис форум, Економски факултет Пале,2018. 

Императив БиХ привреде јесте да развије свој туристички сектор, а поред 

позитивних показатеља у овој области аутори указују на значај више 

неискориштених праваца развоја домаћег туризма. У раду је посебно наглашен 

теоријски аспект којим се доказује да је неопходан мултидисциплинаран приступ 

развоју туризма како би се повећала шанса за позитивну имплементацију 

стратешких економских планова. 

6. Екологија као значајан фактор развоја туризма, Финансинг, Број 4., Бања 

Лука 2017. 

Еколошка одрживост, аутор у раду доказује,  као један од кључних фактора 

одрживог раста и развоја туризма. Билансно се презентују подаци о свим 

утицајима на околину током коришћења природних ресурса и омогућавања 

планирања конкретних акција. 

7. Приступ капиталу као једна од кључних препрека развоја туристичких 

предузећа у Републици Српској, , Јахорина бизнис форум, Економски 

факултет Пале,2018. 

У раду се апострофирају мала и средња предузећа као окосниоца развоја 

туризма у Републици Српској. Обимна и актуелна статистича грађа је 

синтетизована са изнешеним ставовима који иду прилог хипотези да 

груписање малих и средњих предузећа за туризма има утицај на смањење 

индивидуалних карактеристика и профила предузећа унутра сектора 

туризма. 

8. The Importance of The Network Organiyational Change Process, Symorg, 2018. 

 

 

 
 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

 

5. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА5 

 

Позитиван – оширније дат у Прилогу са записником. 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

Минимални услови за 

избор у звање6 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

                                                 
5 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.) 



 

 

Према прописаним 

условима Закона о високом 

образовању: 

1. Има проведен један 

изборни период у 

звању доцента. 

2. Има најмање пет 

научних радова из 

области на коју се 

бира. 

3. Има објављену 

књигу након избора 

у звање доцента. 

4. Има чланство у 

комисији за 

одбрану 

магистарског рада. 

 

 1.5 година искуства у 

настави у звању доцента 

2.9 научних радова из уже 

научне области на коју се 

бира 

3.Објављена ауторска 

књига 

4.Чланство у комисији за 

одбрану магистарског 

рада 

 

Имајући у виду све претходно казано Комисија сматра да доц. др Момир 

Лазаревић испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање ванредни 

професор за УНО Трговина, туризам и хотелијерство. У прилог овог мишљења 

иду чињенице да је кандидат окончао одговарајући постдипломски студиј, 

објавио релевантне научне и радове и има искуство у настави на предметима из 

биране уже научне области. Поред тога, у формирању овог закључног мишљења 

Комисија је имала у виду  и досадашње искуство и резултате кандидата 

постигнуте у раду са студентима и оцјене студената његовог рада у поступку 

студентског анкетирања. 

Имајући у виду да су испуњени Законом дефинисани услови за избор у звање 

ванредног професора, предлажемо Наично-наставном вијећу Економског 

факултета Пале и Сенату Универзитета у И. Сарајеву да се кандидат доц. др 

Момир Лазаревић изабере у звање ванредног професора на ужу научну област 

Трговина, туризам и хотелијерство. 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________Проф. др Александар Стојановић, предсједник 

 

2. ______________________________Проф. др Бојан Зечевић, члан. 

 

3. ______________________________Проф. др Тихомир Спремо, члан 

 

 

                                                                                                                                                     
6 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

Мјесто: Пале 

Датум:08.02.2019. 

 


