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На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 57. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву и члана 16. Статута Економског факултета Пале,
Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву на
ванредној 11.. сједници одржаној електронским путем 31.08.2015. године, Одлукoм
број: 1391/15, именовани смо у Комисију за припремање Извјештаја о пријављеним
кандидатима за избор наставника у сва звања за ужу научну област трговина, туризам и
хотелијерство.(ужа област образовања Трговина, туризам и хотелијерство) који је
објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 22.07.2015. године.

Након увида у материјале пријављених кандидата, приговора кандидата Брана
Миљуша, обављених интервјуа са кандидатима, достављамо Наставно-научном вијећу
Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета

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

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 22.07.2015. године у дневном листу „Глас Српске“
Ужа научна/умјетничка област: Трговина, туризам и хотелијерство
Назив факултета: Економски факултет Пале
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 2

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Брано (Бранко)  Миљуш
Датум и мјесто рођења: 15.01.1950, Сански Мост
Установе у којима је био запослен:

1974-1980.: ФПН у Сарајеву
1980-1988.: Министарство спољних послова БиХ
1989-1995.: Министарство спољних послова СФРЈ, Београд,
1995-2003.: Савезни завод за статистику
2003-2009.: Академија за дипломатију и безбедност и АПЕИРОН
2009-2015.: Универзитет Сингидунум и Паневропски универзитет, Београд

Звања/ радна мјеста:
1974-1980.: ФПН у Сарајеву - асистент и виши асистент,
1980-1988.: Министарство спољних послова БиХ - замјеник министра
1989-1995.: Министарство спољних послова СФРЈ, Београд, - савјетник и начелник

за билатералу
1995-2003.: Савезни завод за статистику - начелник за кадрове и саветник
2003-2009.: Академија за дипломатију и безбедност и АПЕИРОН - ванредни

професор за право ЕУ
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2009-2015.: Универзитет Сингидунум и Паневропски универзитет, Београд -
ванредни професор за право ЕУ, Међународно право и Међународне односе

Научна/умјетничка област: Међународно јавно право
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

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

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Факултет политичких наука „Вељко Влаховић“ Сарајево
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1974. година

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Правни факултет Универзитета у Београду
Мјесто и година завршетка: Београд, 1994. године
Назив магистарског рада: Уставни концепти федерализма и спољна политика
Ужа научна/умјетничка област: Правно-политичке науке (магистар Правно-политичких
наука)

Докторат (студије трећег циклуса):
Назив институције: Правни факултет Универзитета у Београду
Мјесто и година завршетка: Београд, 2003. година
Назив дисертације: “Међународно-правна природа савремених рјешења Б-Х питања”
Ужа научна/умјетничка област: Међународно право (Доктор Правно-политичких
наука)

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
1. Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ – ванредни професор на ужој научној

области „Међународно јавно право“, од 05.02.2009. године на период од 6 година.

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама)
2. Радови послије последњег избора/реизбора
1. Брано Миљуш, Од стабилизације до придруживања земаља Западног Балкана,

Зборник Министарства науке РС у савременим процесима у међународној
заједници, Зборник ИМПП, ISBN 978-86-7067-124-9, COBISS.SR-ID 174754572, CIP
Народна библиотека Србије, 339.923(4-672EU:497)(082) 341.232(4-12)(082)
343.9.02(4- 12)(082) бр. л49002Д, Београд, 2010. г.

2. Brano Miljuš, Rapid integration between a myth and sustainable reality, Institute of
International Politics and Economics, Serbia and Europen Union, IIPE, 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.

3. Брано Миљуш, Транзицијски менаџмент у туризму, као фактор развоја привреде,
зборник у издању немачке фондације Hans Seidel i IMPP, ISBN 978-86-7067-140-9,
COBISS-ID 176188684, Народна библиотека Србије 338.48(497.11) (082),
338.1(497.11) (082), 2010. г.

4. Брано Миљуш, Геополитика Србије омеђена Дејтонско-Париским уговором у
савременом геостратешком окружењу, издање ИМПП и војног института-Београд,
ISBN 978-86-335-0288-7, ISBN: 978-86-7067-133-1, Народна библиотека Србије,
327.(497.11) (082) 327(497.11) (082), 327:911.3 (497.11) (082), 2010. г.
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5. Брано Миљуш, Драган Ђукановић, Добросуседски односи у светлу српско-
босанскохерцеговачких питања, ИМПП, 2011. г. Београд, ISBN 978-86-7067-153-9,
Монографија, Народна библиотека Србије ЦИП каталогизација у публикацији
327(497.11) 327(497.11:497.6) Београд, 2011. г.

6. Брано Миљуш, Зборник радова-15 година Дејтона: БиХ земља вечите транзиције,
Центар за стратегијске студије,ИМПП и Нова српска политичка мисао, ISSN 1450-
7382, Бањалука, Београд, 2010. г.

7. Брано Миљуш, уредник, Хармонизација законодавства Републике Србије са правом
Европске уније,(И) Зборник, ISBN 978-86-7067-148-5, COBISS.SR-ID 179707916,
Народна библиотека Србије 340.137(4-672ЕУ:497.11, ИМПП, Београд, 2010. Г

8. Брано Миљуш, САД и проблем Косова и Метохије, Међународни проблеми, бр. 3.
стр. 531-564, Изворни научни рад, ISSN 0025-8555, COBISS SR-ID 6012674, UDK
327, CIP-Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, 2011.
Г

9. Брано Миљуш, Огњен Пребичевић, Изазови и перспективе немачке спољне
политике, Изворни научни рад, Међународни часопис-Међународни проблеми,
UDK:339(430) Bib lid 002555,64(2012) Vol. LXIV, бр. 4. стр. од 403-424. Београд,
Новембар 2012. г.

10. Брано Миљуш, Модалитети за превазилажење јаза између међународних
механизама заштите људских права и акције на националном плану, Годишњак
факултета правних наука, оригинални научни рад, ISSN 2232-9668, ISSN 2232-9684,
Бањалука 2012. Год

11. Брано Миљуш, Од стабилизације до хармонизације у европским интеграцијама у
Југоисточној Европи, Институт за међународну политику, Институт за упоредно
право, Hans Seidel Stiftung,(II) ISBN 978-86-7067-164-5, уредник Хармонизација
законодавства Републике Србије са правом ЕУ, 2012, Београд, Монографије,
посебна поглавља у научним књигама

12. Брано Миљуш, Истраживање политичког тржишта,монографија коју је подржало
Министарство просвете и науке Републике Србије, у оквиру пројекта: Србија у
савременим међународним односима - спољнополитички, међународно-економски,
правни и безбедносни аспекти,, број 179029 за период 2011-2014., ИМПП, Београд,
2012. г ISBN 978-86-7067-173-7, Монографије, посебна поглавља у научним
књигама

13. Брано Миљуш, Димитријевић Душко, Хоризонтално законодавство у области
животне средине, изворни научни рад, Европско законодавство бр. 4. Bib lid 1451-
3118, 11(2012), год. XI, бр. 41, стр. 27-42, Београд, Македонска 25

14. Брано Миљуш, Безбедносни савремени проблеми, Review of international Affairs ,
IMPP, Београд, 2012. г

15. Брано Миљуш, Куда даље након пресуда Готовини, Макрачу и Харадинају,
Међународна политика, ISSN 0543-3657, UDK327, COBISS-ID 3092482,
Београд,2012,

16. 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.

17. Брано Миљуш, Забрана привилегованог приступа финансијском тржишту, часопис
- Европско законодавство, Министарство правде Републике Србије, изворни научни
рад, ISSN 1450-6815 - Европско законодавство, COBISS.SR-ID 183321351, Београд,
2013. г
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18. Брано Миљуш, Европска унија и проширење на Западни Балкан (Србију и БиХ) ,
Зборник радова са међународне научне конференције: Унапређење билатералних
односа Републике Србије са државама југоисточне Европе, организација Hans
Seidel Stiftung i IMPP, ISBN 978-86-7067-183-6, COBISS.SR-ID 199003660, Београд,
2013. Г

19. Брано Миљуш, Европска унија - најуспешнија интеграционистичка политика
проширења, ISBN 978-86-8076-195-3, 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)

20. Брано Миљуш, Искушења Србије на путу у Европску унију, рад у Зборнику радова-
Србија, регион и Европска унија, ISBN978-86-7067-215-4, (Зборник и конференцију
је подржала фондација Hans Seidel Stiftung) Београд, 2015. Година

21. 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, рег.бр. 614. бр3, јул. 2013.

Кандидат, др Брано Миљуш, приложио је уз пријаву рад под редним бројем 3., 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.7), а у другом под ред.
бр.2. био аутор. Према ЦИП катологизацији припадају области Европска Унија-
придрживање и Право-Хармонизација.
Уз пријаву кандидат је  доставио и књигу( ред. бр. 5) Добросуседски односи усветлу
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
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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 12) и „Европска Унија- најуспешнија интеграционистичка политика Европе“(р.бр.
19), 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. Комисија истовремено констатује да сви напријед наведени радови  су
грешком достављени у библиотеку ( вријеме одмора), па није имала  конкретан увид
приликом првог писања Извјештаја, него је на основу пријавњених радова по насловима
донијела погрешан закључак. Иначе, конфузију уносе и прописи надлежних
министарстава, која по нашем мишљењу не дефинишу у сарадњи уже научне области,
образовне области, као и поља и области.

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)
Проф. др Брано Миљуш је изабран 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 на предмету
Међународни односи, Транзицијски менаџмент у туризму, као и Академији за дипломатију
и безбедност у Београду и Сингидунуму, односно Синергији.

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
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 ИЦМПД 2006. године за израду пројеката.

Други кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Владан (Ратко)  Настић
Датум и мјесто рођења: 12.05.1972, Власеница
Установе у којима је био запослен:

1998-2003.: АД“Алпро“ Власеница,
2003-2006.: АД“Алпро“ Власеница,
2006-2009.: АД“Алпро“ Власеница,
2009-.: „БХ АЛУМИНИУМ“доо Власеница
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Звања/ радна мјеста:
1998-2003.: АД“Алпро“ Власеница, приправнички стаж 6 мјесеци, а затим Шеф

продаје
2003-2006.: АД“Алпро“ Власеница, Послови маркетинга и развоја у канцеларији

Генералног директор
2006-2009.: АД“Алпро“ Власеница, Шеф маркетинга у Комерцијалном сектору
2009-.: „БХ АЛУМИНИУМ“доо Власеница, Директор маркетинга

Научна/умјетничка област: Економске науке
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
· Члан стручне редакције часописа ECONOMICS Бијељина, од првог броја (децембар

2013.), па до данас,
· Члан радног тима за развој СО Власеница,
· Предсједник привредног савјета СО Власеница,
· Члан оснивачке скупштине ЛАГ Дрина-Бирач.

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Економски факултет, Универзитет у Српском Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Пале, 1998. године

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Економски факултет, Универзитет у Српском Сарајеву Пале,
Мјесто и година завршетка: Пале, 2004. године
Назив магистарског рада: Институције за финансирање извозних послова-свјетска
искуства
Ужа научна/умјетничка област: Економске науке (магистар економских наука)

Докторат (студије трећег циклуса):
Назив институције: Економски факултет, Универзитет у Нишу
Мјесто и година завршетка: Ниш, 2012. година
Назив дисертације: Улога и значај специјализованих државних институција у подстицају
извоза
Ужа научна/умјетничка област: Економске науке (Доктор економских наука)
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

1. др Владан Настић, „Подстицај извоза-улога специјализованих државних институција“,
ЦИД Економски факултет Пале, Источно Сарајево 2014., 349 стр., ISBN 978-99938-
707-8-4, монографија

2. мр Владан Настић, „Ризици у финансирању извозних послова“, Финрар 11/2004, Бања
Лука. 2004., стр. 17-22

3. мр Владан Настић, „Ризици у кредитрању извозних послова“, Финрар 2/2005, Бања
Лука, 2005., стр.19-26
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4. мр Владан Настић, „Финансијска подршка извозу малих и средњих предузећа“,
Финрар 4/2005, Бања Лука, 2005., стр. 22-28

5. msc. Jelenka Vitomir, msc. Vladan Nastic, “Applying Benchmarking Method in Company
AD Alpro Vlasenica”, I International Symposium Engineering Management and
Competitiveness EMC201 1, Zrenjanin, 2011., pages 75-81

6. dr Vladan Nastic,“Reindustrialization as Basis of Overcoming Crisis in Republic Srpska“,
The 3rd International Scientific Confrence-Capitalism in Transition“, Belgrade, 2012., pages
175-181

7. dr Vladan Nastic, „Aplication of Gravity Model in Analysis of Bosnia and Herzegovina
Export“, Зборник радова 2013, Економски факултет Источно Сарајево, Пале 2013.,
страна 123-136,

8. др Владан Настић, „Институционални оквир за подстицај извоза у Босни и
Херцеговини и његова улога у креирању и реализацији извозне маркетинг стратегије“,
Нови економист бр. 13, Бијељина, јун 2013, страна 88-99,

9. др Владан Настић, „Made in“ или „Made by“ у глобалној економији-шта је рјешење за
националну економију и извозно брендирање?“, Economics, број 1, Бијељина децембар
2013., страна 93-108

10. др Владан Настић, „Процјена функције увозне тражње Босне и Херцеговине -
Импликације на економску политику“, II интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ
2014-Економија и бизнис, Бијељина, 3. и 4. јули 2014.,

11. др Владан Настић, „Утицај свјетске кризе на трговину услугама“, Јахорински
пословни дани 2015 -туризам у функцији економског развоја, од 25. до 27. фебруара
2015., Јахорина

Кандидат Владан Настић је доставио комплетну документацију и све радове, од којих
радови под редним бројем: 1,2,3,4,7,8,9,10,11 припадају области трговине у оквиру уже
научне области трговина, туризам и хотелијерство.

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
Стручна и научна усавршавања (учешће на семинарима и конференцијама):
· ISO 9001 ИИС, Нови Сад, 2003.
· ISO 14001 ИИС, Нови Сад, 2003.
· We Train Partners - Marketing, WIFI Austria, Sarajevo-Wien, 2004.,
· Рад ca кључним купцима, ПККС и Микро едукација, Сарајево, 2007.,
· Облици финансирање извозних послова, ТАЗ, Београд, 2008.,
· Improve your Business, Stockholm School of Ecnomics (SIDA-SDA), Sarajevo-Gothenburg,

2009.,
· ЦЕ означавање и ЕУ директиве, СТК, Сарајево, 2011.,
· Digital Day (e-marketing), IAB Serbia, Belgrade, 2012.,
· Product Design, Innovation and Development, MATE and Carlos Rodriguez, Ph.D.,

Delaware State University, Belgrade, July 4-5, 2013

Учешће на научним конференцнјама:
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· I International Symposium Engineering Management and Competitiveness EMC2011,
Zrenjanin, 2011.

· The 3rd International Scientific Conference “Capitalism in Transition”, 15.06.2012.
Belgrade

· Први интернационални научни скуп ЕконБиз-Економија и Бизнис, 30. и 31. мај 2013.,
Бијељина

· Први интердисциплинарни научни симпозијум Нова економија-Улога и значај нове
економије, 20. децембар 2013., Бијељина

· The 3rd International Conference: Economic Diplomacy & Internationalization, Sarajevo, 2-
3 June 2014.

· Други интернационални научни скуп ЕконБиз-Економија и Бизнис, 3. и 4. јули 2014.,
Бијељина

· Јахорински пословни дани-туризам у фукцији економског развоја 2015., 24., 25., и 26.
Фебруара 2015.

6. Резултат интервјуа са кандидатима
Интервју  са кандидатом др Владаном Настићем, др економских наука који има радове из
трговине, као дела уже научне и образовне области  Трговине, туризма и хотелијерства,.
обављен  је 30. септембра са почетком у 14 часова. Интервју је највећим делом био везан за
даљи професионални развој кандидата.Кандидат је у својству истакнутог привредника
држао предавање по позиву на више образовних институција и научних скупова. Кандидат
није изразио спремност да заснује 100% радни однос.
Интервју са др Браном Миљушем, доктором правно-политичких наука, одржан је дана
23.новембра са почетком у 15 часова у поступку рјешавања приговора кандидата.
Кандидат је указао на радове интердисциплинарног карактера који припадају ужој научној
области Трговине, туризма и хотелијерства.Кандидат је исказао спремност за радни однос
у 100% радном ангажовању.
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
Законом о високом образовању Републике Српске прописано је да се у звање доцента може
изабрати кандидат који:
1. има научни степен доктора наука у одговарајућој области,
2. има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена у научним

часописима и зборницима са рецензијом,
3. има показане наставничке способности.
Увидом у приложену документацију и објављене радове може се констатовати да кандидат
др Брано Миљуш и др Владимир Настић имају научни степен доктора наука из области
друштвених наука, као и потребан број објављених радова из уже научне области
Трговина, туризам и хотелијерство и задовољавају минималне услове за избор у
наставно-научно звање  доцента за  наведену ужу научну област.
Др Брано Миљуш има дугогодишње искуство у извођењу наставе, показане наставничке
способности, као и исказану спремност да дође у 100% радни однос.
Због свега наведеног Комисија предлаже да се др Брано Миљуш прими у редован
радни однос у наставно-научно звање доцента на ужу научну област Трговина,
туризам и хотелијерство и ужу образовну област Трговина, туризам и хотелијерство,
а да се кандидату др Владимиру Настићу препоручи ангажовање у складу са
кадровском политиком Економског факултета и Универзитета у Источном Сарајеву.
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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:28.11.2015 год. Чланови Комисије:

1._____________________________________
Др Бранислав Машић, редовни професор,

ужа научна област ,,Менаџмент“, Економски
факултет Пале Универзитета у Источном

Сарајеву, предсједник;

2._____________________________________
Др Бојан Зечевић, ванредни професор, ужа

научна област „Економика туризма“,
Економски факултет Београд Универзитета

у Београду, члан;

3._____________________________________
Др Момир Лазаревић, доцент, ужа научна

област „Трговина, туризам и хотелијерство“,
Економски факултет Пале Универзитета у

Источном Сарајеву, члан.


