
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 

 

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

доцент, за ужу научну област Друштвена географија. 
 

     Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Палама 

Универзитета у Источном Сарајеву број 2736/18 од 25.9.2018. године, именовани смо у 

Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по Конкурсу 

објављеном у дневном листу Глас Српске од 19.09.2018. године за избор у академско 

звање доцент, за ужу научну област Друштвена географија. 

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

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

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

називa факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Др Драшко Маринковић, редовни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Друштвена и економска географија 

Ужа научна област: Друштвена географија 

Датум избора у звање: 26.03.2015. 

Универзитет у Бањој Луци 

Природно-математички факултет 

2. Др Горан Мутабџија, ванредни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Друштвена и економска географија 

Ужа научна област: Регионална географија 

Датум избора у звање: 29.09.2016. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Филозофски факултет Пале 

3. Др Милка Грмуша, доцент, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Друштвена и економска географија 

Ужа научна област: Друштвена географија 

Датум избора у звање: 29.10.2015. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Филозофски факултет Пале 

                                                 
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. 
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На претходно наведени конкурс пријавио се један кандидат: 

1. др Мариана Лукић Тановић 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове
2
 77 

и 78 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, 38 и 39
3
 Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 

кандидатима за избор у звања Наставно-научном вијећу Филозофског факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај: 

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 

01-С-264-LI/18, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 14.09.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 19.9.2018. године 

Број кандидата који се бира 

1 (jедан) 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан 

Доцент, Друштвена географија 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мариана (Горан) Лукић Тановић 

Датум и мјесто рођења 

24.03.1984; Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале 

Звања/радна мјеста 

2010–2014; Асистент 

2014-2018; Виши асистент 

                                                 
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. 
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Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- Члан Географског друштва Републике Српске 

- Члан Географског друштва Јевто Дедијер 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2003-2008. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Географија, Професор географије 

Просјечна оцјена током студија
4
, стечени академски назив 

Професор географије 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале,  

Катедра за Географију, 2008-2013. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Географија, Магистар наставе географије 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,86; Магистар наставе географије 

Наслов магистарског/мастер рада 

Демографски развој града Источно Сарајево – стање и перспектива 

Ужа научна област 

Друштвена географија 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Универзитет у Бањалуци, Природно-математички факултет,  

(03.10.2014., 14.06.2018) 

Наслов докторске дисертације 

Демогеографски процеси на простору Града Источно Сарајево 

Ужа научна област 

Друштвена географија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Универзитет у Источном Сарајеву, асистент, 2010-2014  

(број одлуке: 01-C-152-XXXII/10) 

2. Универзитет у Источном Сарајеву, виши асистент, 2014-2018  

(број одлуке: 01-C-123-XXVIII/14) 

                                                 
4
 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 

1. Пашалић, С., Пашалић, Д., Лукић, М. (2011), Утицај туризма на демографски развитак 

Републике Српске, Зборник радова са научног скупа Наука и политика, Универзитет у 

Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, стр. 13-21. 
 

Смањивање броја становника и демографско пражњење одређених простора (брдско-планинских, 

аграрних, оних са неповољним саобраћајно-географским положајем, а и појединих градских насеља) 

један је од доминантних демографских процеса у Републици Српској. Расправљајући о могућностима 

смањивања депопулације, најчешће се као фактор ревитализације наводи туризам. Његов би развој у 

емиграционим подручјима са редукованим демографским потенцијалиа, али са очуваним природним 

вриједностима и богатим етно-насљеђем, вјерује се, не само зауставио исељавања, већ, евентуално, 

довео до повратних миграција и економског опоравка. То би допринијело и привредном уравнотежењу, 

јер би управо простори у којима нису развијене друге привредне гране добили шансу да валоризују 

своју изворност. Велика диверсификација туристичке понуде и разноврсни алтернативни облици 

туризма који подржавају концепт одрживог развоја и представљају нову парадигму глобалног развоја 

туризма, чини овај модел још прихватљивијим. Циљ овога рада је био да се на релацији туризам-

демографске карактеристике становништва Републике Српске, препознају најлогичније спреге, 

конекције у којима системи ближе функционишу. Утврђено је да постоји универзално дејство туризма 

на демографски развој, и увијек позитивна корелација развоја ова два система. 
 

2. Лукић, М. (2011), Демографско стање града Источно Сарајево, Зборник радова са 

Трећег конгреса Српских географа, ПМФ Универзитета у Бањалуци и Географски 

факултет Универзитета у Београду, Бањалука, стр. 513-521. 
 

На простору Босне и Херцеговине, самим тим и Републике Српске, у посљедње двије деценије дошло је 

до различитих демографских процеса, изазваних прије свега ратним дешавањима. Велике демографске 

промјене, а и промјене у организацији простора, десиле су се на данашњем подручју града Источно 

Сарајево. С обзиром да демографски потенцијал представља веома важан фактор друштвено- 

економског развоја  и ревитализације  простора, у раду је указано на тренд демографског развоја града 

Источно Сарајево, од настанка до 2010. године. На основу прикупљених података, анализиранао је 

кретање броја становника, просторна распрострањеност, природно кретање становништва, механичко 

кретање становништва као и настале посљедице. Уз одроварајућу методологију, кориштени су 

постојећи подаци и математички метод демографске пројекције, је представљена демографска 

перспектива, односно пројекција броја становника града Источно Сарајево за 2011. и 2015. годину.  
 

3. Голијанин, Ј., Лукић, М. (2012), Преображај викенд насеља и стање викендашких 

кретања на геопростору Паљанске котлине, Зборник радова са међународног научног 

скупа Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, Географски факултет 

Универзитета у Београду, Копаоник ,стр. 613-620. 
 

Крајем 60-тих година прошлог вијека почињу се градити прве викендице на геопростору Паљанске 

котлине. С обзиром да се до почетка ратних збивања 1992. године изградио велики број ових објеката, 

те да су викендашка кретања на овом простору у пријератном периоду била веома изражена, настојало 

се установити какво је стање викендашких кретања на истраживаном простору данас. Такође, циљ је 

био да се утврди у ком смјеру се развијају викенд насеља на истраживаном простору те је извришена 

детаљна анализа постојећег стања примјеном већег броја метода и ГИС техника. 
 

4. Лукић, М., Пашалић, Д. (2012), Становништво Републике Српске у фокусу тржишта 

рада, Зборник радова са научног скупа Наука и иднтитет, Универзитет у Источном 
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Сарајево , Филозофски факултет, Пале, стр. 751-760. 
 

Незапосленост становништва је велики свјетски проблем продубљен свјетском економском кризом. Као 

и остале државе у окружењу, и Република Српска суочава се са незапосленошћу. Тржиште рада и 

становништво су у узајамној нераскидивој вези, најпре зато што тржиште рада не функционише без 

понуде радне снаге, која зависи од броја становника и њихове структуре (старосне, полне, образовне, 

итд.). Истовремено, тржиште рада може позитивно да утиче на бројност популације и квалитет живота. 

Овај рад указује на демографске аспекте  тржишта рада, структуру и кључне трендове тржишта, а 

посебно на проблем незапослености на простору Републике Српске. Пажња је усмјерена на кретање 

броја становника, природно кретање становништва, промјене у структури рада, анализу броја 

запослених и њихова основна обиљежја, анализу броја незапослених и на индикаторе радне снаге у 

Републици Српској. 
 

5. Пашалић, С., Лукић, М. (2012), Демографска обиљежја Добојско-бијељинске регије, 

Демографска стварност Републике Српске 1992-2012. године, Географско друштво 

Републике Српске, Бања Лука, посебна издања, књига 30., стр. 115-126. 
 

Демографски развој Добојско-бијељинске регије је анализиран кроз кретање броја становника од 1948. 

године до 2007, размјештај и густина насељености, природно кретање становништва, односно природни 

прираштај у периоду од 2006. до 2010. године. Затим су анализиране миграције становништва, које су 

посебно биле изражене у посљедњих 20 година на простору читаве Републике Српске, па и на простору 

Добојско-бијељинске регије које су утицале су на кретање броја становника. Посебно се истичу ратне 

миграције, јер су ратна дешавања у периоду од 1992. до 1995. године довела на простор ове регије 

велики број расељеног и избјеглог становништва, али исто тако утицала на емиграцију становништва из 

ове регије. Обрађени су и подаци које се односе на унутрашње миграције Добојско-бијељинске регије за 

период 2007-2010. Циљ рада био је стварање што вјеродостојније слике о демографској основи 

Добојско-бијељинске регије и стварање почетне основе за даља и свеобухватнија истраживања, која ће 

се спроводити у будућности и бити заснована на прецизнијим и тачнијим подацима стварних пописа 

становништва. 
 

6. Golijanin, J., Petronić, S., Lukić, M. (2013), Problemi i perspektive u planiranju i zaštiti 

prostora Jahorine, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem 

Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i 

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, knjiga II, str. 567-574.  
 

Планински систем Јахорине највећим дијелом територијално припада Републици Српској. Сходно томе, 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа већ дужи низ година проводи 

опсежну научно-стручну студију која има за циљ оцјену стања и могућности за проглашење овог 

простора заштићеним природним пејзажом. Иако идеја о заштити планинског масива Јахорина датира 

од 1949. године, ни до данас овај простор није проглашен заштићеним. У раду је дат осврт на историјат 

заштите простора Јахорине, те је посебна пажња посвећена анализи тренутног стања и доминантним 

проблемима у области планирања и заштите на проучаваном геопростору. 
 

7. Лукић, М. (2013), Свест становника општине Пале о културно-историјском наслеђу 

породице Павловић, Зборник радова са научног скупа Наука и традиција, Универзитет 

у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, књига 7, том 3, стр. 61-72. 
 

У раду се анализирају питања: Ко је била средњевјековна породица Павловић? Гдје су њихови трагови? 

Гдје је свјест становништва о средњeвјековном културно историјском насљеђу? Бурна средњовјековна 

историја Босне и Херцеговине је и на простору општине Пале оставила трагове. Велики просперитет 

овај крај је доживјео управо тада, за вријеме владавине породице Павловић. Половином X вијека 
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поједине словенске жупе су никле у дубоком континенталном залеђу Јадрана, једна од таквих је била и 

Борачка жупа, која је име добила по жупском утврђењу Борач, у којим је владала феудална породица 

Павловић. Сем утврђења Борач, чији остаци се данас налазе у склопу општине Рогатица, постојала су и 

мања утврђења, као што су Павловац код Праче, Градина на извору Паљанске Миљацке, Стари град на 

саставу Паљанске и Мокрањске Миљацке, који данас припадају општии Пале. Сем средњовјековних 

утврђења о овом времену свједоче и многобројне некрополе стећака. Предмет рада су средњевјековна 

утврђења и њихово данашње стање, али акценат је био стављен на свјест становништва општине Пале о 

овом културно-историјском насљеђу. Циљ рада је био да се укаже на значај културно-историјског 

насљеђа, утврди ниво знања и подигне свјест становништву. 
 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
5
 

1. Lukić Tanović, M., Pasalic, S., Golijanin, J. (2014), Demographic development of Bosnia 

and Herzegovina from the Otoman period till 1991 and the modern demographic problems, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.120, p. 238-247.  
 

Развој становништва, односно кретање броја становника и структуре становништва могу да се прате од 

првог пописа у Босни и Херцеговини који је спроведен у доба турске владавине. Почевши од првог 

званичног пописа становништва 1851. године развој становништва по различитима пописима може се да 

пратити до 1991. године када је спроведен последњи попис. Крајем 20 вијека читав простор Балкана 

прошао је кроз тежак ратни период који су пратиле политичке, економске и демографске промјене које 

су са собом носиле одређене посљедице. Након рата у Босни и Херцеговни (1992-1995) није извшен 

попис становништва што представља велики проблем проучавању демографских процеса на овом 

простору. Рат је однио своје жртве, а ту су биле присутне и ратне миграције становништва. Дејтонским 

мировним споразумом БиХ је подјељена на ФБиХ и РС. Сви данашњи подаци који се односе на 

бројчано стање становништва заснивају се на процјенама Завода за статистику БиХ и РС.  Сем проблема 

недостатка пописа становништва ту је и проблем негативног природног прираштаја и негативног 

миграционог салда. Предмет рада био је развој и кретање броја становника у БиХ од првих званичних 

пописа до посљедњег пописа становништва, као и сагледавање савремених демографских проблема. 

Задатак рада био је да се на што бољи начин, користећи различите изворе података и технике 

приказивања података прикаже развој становништва БиХ, користећи савремене географске и 

картографске методе. 
 

2. Лукић Тановић, М. (2014), Процес старења становништва са освртом на старење 

становништва града Источно Сарајево, Зборник радова са научног скупа Наука и 

глобализација, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Палe, књига 

8, том 3, стр. 356-368. 
 

Демографски развој и свеукупни друштвени развој су веома повезани и међусобно дјелују један на 

други. Један од главних демографских процеса који карактеристише савремено друштво је старење 

становништва. Посебно важна структура становништва је управо старосна структура која је одраз 

развоја становништва током дужег периода. Старење становништва се може дефинисати као повећање 

удјела становништва старијег од 60, односно 65 година, у укупном становништву неког простора. 

Процес старења становништва карактеристичан је посебно за развијене земље свијета и земље у развоју. 

Предмет истраживања био је процес старења становништва у свијету, као примјер једног глобалног 

демографског процеса, с тим да се направи осврт на старење становништва града Источно Сарајево. 

Циљ рада био је да се укаже на тренутни глобални процес и тренд старења становништва у свијету, али 

и да се овај глобални процес прикаже као проблем и на локалном нивоу. 
 

                                                 
5
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

7 

 

3. Lukić Tanović, M., Golijanin, J., Grmuša, M. (2014). The impact of relief on the distribution 

of the population in the area of East Sarajevo, Mediterranean Journal of Social Sciences, 

Vol.5, No. 22, p. 176-183. 
 

Босну и Херцеговину, а самим тим и град Источно Сарајево посљедњих деценија захватиле су велике 

демографске промјене, узроковане, првенствено, ратним дешавањима која су условила  емиграцију 

становништва и заједно са процесом демографске транзиције, коју карактеристише негативни природни 

прираштај, довели до депопулације, старења становништва, смањења квалитета живота и стандарда 

становништва. Предмет истраживања су биле географске и насеобинске специфичности града Источно 

Сарајево као и висинска зоналност и размјештај становништва. Циљ рада био је да се утврди да ли и 

колико рељеф утиче на размјештај становништва на истраживаном простору и колико насељеност 

зависи од морфометријских параметара. Утврђено је колико се насељеност брдско-планинских предјела 

истраживане територије промијенила и какав је њен тренд посљедњих неколико деценија, с обзиром да 

је процес емиграције из руралних у урбана подручја и процес деаграризације изражен на цијелом 

простору Босне и Херцеговине. 
 

4. Lukić Tanović, M., Danilović, D. (2014). The changes in natural movement of population in 

the city of East Sarajevo, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, sv. 148 (3/2014), str. 

793-802.  
 

Један од основних демографских проблема Републике Српске је негативан природни прираштај, који се 

беиљежи од 2002. године. Исти проблем уочен је и у граду Источно Сарајево, па се кроз овај рад пратио 

тренд и промјене у природном кретању становништва. Компоненте природног кретања су посматране за 

период од 1997. до 2012. године, с обзиром да за тај период постоји званична статистичка евиденција. 

Циљ рада био је да се анализирају основне компоненте природног кретања становништва, наталитет, 

мораталитет и природни прираштај у граду Источно Сарајево и да се утврди да ли је простор хомоген по 

том питању, односно да ли све општине града имају исти тренд када се говори о природном кретању 

становништва. Указало се на то како се локалне власти и локална заједница сусрећу са одређеним 

демографским проблемима и на који начин их рјешавају. Да ли општине града спроводе одговарајуће 

мјере популационе политике и да ли град Источно Сарајево може очекивати ″свјетлију будућност″? 
 

5. Грмуша, М., Лукић Тановић, М., Шушњар, С. (2015). Природни услови и ресурси као 

фактор социоекономског развоја Источно Сарајево, Зборник радова IV Српски 

конгрес географа са међународним учешћем, Универзитет у Београду, Географски 

факултет и Српско географско друштво, Београд, књига 1, стр. 243-248.  
 

Значај природних услова и ресурса за развој одређене територије је велики. Истраживања показују да 

постоји тијесна веза између привредног раста и „природног капитала“ односно природне средине и 

природних ресурса. У свему томе важну улогу има и заштита животне средине. Економски раст утиче 

на природну средину, али и природна средина такође утиче на економски раст. То подразумјева да 

забринутост за природну средину мора да буде у средишту цјелокупне развојне политике, а не само као 

засебна политика заштите животне средине. Циљ рада био је да се анализом природних услова и 

ресурса града Источно Сарајево утврди који су то значајни природни ресурси којим овај простор 

располаже и чије правилно коришћење може да допринесе његовом бржем економском развоју. Анализа 

истраживаног простора урађена је на основу специфичности социо-економског развоја града Источно 

Сарајево, кроз сагледавање специфичности морфологије терена, шумског богатства и пољопривредних 

површина и њиховог утицаја на социo-економски развој. Простор града Источно Сарајево обилује 

различитим природним богатствима а истраживање је показало колико шуме, пољопривредно 

земљиште и природне вриједности планинских масива могу утицати на привредни развој града. 

Утврђено је колико је простор хомоген по овом питању, односно да ли све општине града имају 

подједнаке услове за развој шумарства, пољопривреде, туризма, итд. Собзиром да је простор града 
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Источно Сарајево претежно рурални простор развоја ових дјелатности требао да буде одрживи развој 

сеоских насеља и руралних подручја што је једно од приоритетних питања 21. вијека. 
 

6. Lukić Tanović, M., Danilović, D. (2016). Internal migrations of population of the eastern 

part of the Republic of Srpska, Proceedings of the International Conference 150th 

Anniversary of Jovan Cvijić's birth, Serbian Academy of Science and Arts, book CLXII, 

volume 2, 507-521.  
 

Простор Босне и Херцеговине био је изложен разним сеобама што је изазвало велике демографске 

промјене и оставило велики траг и у урбаним и руралним срединама. Захваљујући механичком приливу 

становништва у урбане средине, остварује се убрзани демографски развој градског становништва, 

односно ствара се већа концентрација становништва у градовима па они преузимају водећу улогу у 

репродукцији. Процес избјеглиштва и повратак избјеглог и расељеног становништва, послије 1991. 

године у читавој Републици Српској, довео је до промјена у природном кретању становништва и битно 

измијенио просторни размјештај становништва у односу на ранија историјска раздобља. Истраживање 

миграција на простору Босне и Херцеговине отежано је због недостатка података о спољним 

миграцијама и чињенице да је попис становништва спроведен послије 22 године, а коначни резултати 

пописа још увијек нису доступни. Завод за статистику Републике Српске води евиденцију о 

унутрашњим миграцијама становништва од 2007. године. У истраживању је направљен осврт на ратне 

миграције на простору источног дијела Републике Српске, односно на простору горњег Подриња и 

града Источно Сарајево, а затим су анализиране основне компоненате миграционог кератања 

унутрашњих миграција, које директно утичу на демографску слику источног дијела Републике Српске. 

У раду је извршена упоредна анализа миграционог салда града  Источно Сарајево и Горњег Подриња, те 

је утврђено колико је простор хомоген; да ли је миграциони салдо позитиван, односно негативан.  
 

7. Лукић Тановић, М., Шушњар, С. (2017). Основне демографске карактеристике 

општине Пале, Зборник радова поводом 20 година рада ПМФ Универзитета у 

Бањалуци, Универзитет у Бањалуци ПМФ, стр. 250-257. 
 

Општина Пале, као једна је од општина града Источно Сарајево смјештена је у источном дијелу Босне и 

Херцеговине. Савремени друштвено-економски токови довели су до великих демографских промјена, а 

посебно је значајно колико су ратне миграције становништва утицале на раст и развој општине. 

Собзиром да је општина до 1992. године припадала граду Сарајеву процес избјеглиштва био је изразито 

изражен у овој општини. У истраживању су сагледане основне демографске каратеристике општине 

(кретање броја становника, природно кретање, миграције) и дат је осврт на демографске проблеме са 

којима је суочена општина Пале у посљедњих пар деценија.  
 

8. Lukić Tanović, M. & Marinković, D. (2017). The disintegration of settlements in Bosnia 

and Herzegovina – the example of Sarajevo/East Sarajevo. In I. Radevski (ed.), International 

Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, (183-189). Skopje: Geobalcanica Society.  
 

Босна и Херцеговина је подијељена на два ентитета – Федерацију Босне и Херцеговине и Републику 

Српску. Ентитетска граница није поштовала насеобински систем, односно није поштовала границе 

самих насеља и мрежу насеља, што је довело до подјеле насељених мјеста између два ентитета. Управо 

је то можда један од највећих проблема када је ријеч о упоредивости података пописа становништава 

1991. и 2013. године. Може се рећи да је скоро па немогуће одредити који је то број становника 

подјељених насеља у 1991. години живјео на простору Републике Српске, а који на простору 

Федерације БиХ. До великих промјена и дезинтеграције насеља дошло је на простору главног града 

БиХ, Сарајева, гдје је 1992. године настао и град Источно Сарајево. У раду је приказано до каквих је 

промјена дошло на простору града Сарајева – Источног Сарајева, шта се десило са насеобинским 

системом и какве то проблеме ствара када је ријеч о упоредивости пописа становништва. Циљ рада био 
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је да се укаже на ниво дезинтеграције насеља на истраживаном простору. 
 

9. Grmuša, M., Šušnjar, S., Golijanin, J., Lukić Tanović, M. (2017). Strategija pronalaženja 

sličnosti i razlika u funkciji razvoja aktivne nastave geografije, Zbornik radova IV Kongresa 

geografa Bosne i Hercegovine, Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, str. 97-

110. 
 

У раду су анализиране могућности примјене стратегије проналажења сличности и разлика у настави 

географије као једне од најефикаснијих стратегија које су усмјерене на мисаону активност ученика. 

Анализирају се вриједности ове стратегије у процесу развитка когнитивних способности ученика. 

Бројна истраживања указала су на потребу увођења активног поучавања/учења, гдје би настава била у 

потпуности усмјерена на мисаону активацију ученика. Избор наставне стратегије зависи, прије свега, од 

циљева наставе географије и карактера географских садржаја. Осим што се стичу нова знања и нове 

информације, потребно је развијати и способности мишљења, односно способности анализе, синтезе, 

аналогије и сл. Циљ рада био је да се истакне допринос ове стратегије активној настави и учењу 

географских садржаја кроз идентификацију могућности њене примјене са конкретним примјерима. 
 

10. Golijanin, J., Pecelj, M., Šušnjar, S., Lukić Tanović, M. (2017). Dendroclimatological 

research in Bosnia and Herzegovina, Zbornik radova IV Kongresa geografa Bosne i 

Hercegovine, Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, str.179-190. 
 

Дендроклиматолошка истраживања на простору Босне и Херцеговине немају дугу традицију. 

Истраживачке методе које користи ова дисциплина дају прилично поуздане палеогеографске 

информације о варијабилности појединих климатских елемената (падавине и температуре) које су биле 

заступљене током одређене епохе. У раду је разматран ток и заступљеност истраживања ове врсте и дат 

је осврт на обухват и резултате досадашњих истраживања, при чему је посебна пажња посвећена 

анализи резултата који биљеже промјену климе, на основу интеракције услова средине и ширине годова 

дрвећа. Такође, анализиране су могућности и погодности које природни услови (заступљеност старијих 

стабала, високопланински рељеф и раст на осами, дужина мјерења и доступност климатских података и 

сл.) Босне и Херцеговине пружају за наставак досадашњих, те успоставу будућих систематских 

дендроклиматолошких истраживања. Резултати истраживања указују на тренд раста и све већу 

актуелност дендроклиматолошких истраживања у Босни и Херцеговини, што је у складу са глобалним 

трендовима. 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидат је 2010. године изабран у звање асистента за ужу научну област Друштвена 

географија, на Катедри за географију Филозофског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву. До избора у звање вишег асистента успјешно је изводио вјежбе из 

наставних предмета који припадају ужој научној области Друштвена географија: 

Демогеографија, Антропогеографија, Општа економска географија, Популациона 

политика, Географија терцијарних дјелатности, Завичајна географија. На Педагошком 

факултету у Бијељини кандидат је изводио вјежбе из предмета Основи географије и 

демографије. Као представник Катедре за географију учествовао је на двије 

Mеђународне геоеколошке љетње школе (2011. и 2012. године), одржане на простору 

Црне Горе. Као координатор учествовао је у реализацији теренских настава које су се 

изводиле на простору БиХ и иностранству. 
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Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је 2014. године изабран у звање вишег асистента за ужу научну област 

Друштвена географија, на Катедри за географију Филозофског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву. Као виши асистент изводио је вјежбе из наставних 

предмета: Демогеографија, Примијењена демогеографија, Географија руралних 

насеља, Географија урбаних насеља, Туристичка географија, Социјална демографија, 

Основи географије и демографије, Картографија, Методологија научно истраживачког 

рада. На Економском факултету у Палама изводио је вјежбе из предмета Туристичка 

географија и Демографија. Као координатор учествовао је у реализацији теренских 

настава које су се изводиле на простору БиХ и иностранству.  

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидат је учествовао на неколико Међународних конференција, семинара и 

симпозијума код нас и у иностранству.  

Кандидат је у периоду 2010-2014. године обављао дужност секретара Катедре за 

географију. 

Током основних студија кандидат је био стипендиста Министарства просвјете и 

културе Републике Српске и стипендиста Фонда др Милан Јелић. 

У временском периоду од 14.07. до 14.08.2007. године кандидат је учествовао у 

пројекту „Путујмо у Европу 2007“ организованом за најуспјешније студенте из БиХ. 

Током постдипломских студија и у току израде докторске дисертације кандидат је био 

стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске и Града Источно 

Сарајево. 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
6
 

На интервјуу, одржаном у просторијама Филозофског факултета, 15.10.2018. године, 

једини пријављени кандидат др Мариана Лукић Тановић, показала је академску 

зрелост и спремност за наставни и научно-истраживачки рад.  

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
7
 

Кандидат је раније биран у сарадничка звања асистента и вишег асистента и изводио је 

вјежбе на високошколској установи, о чему је приложио релевантна документа, тако 

да се одредба члана 93. Закона о високом образовању РС не односи на њега. 

 

                                                 
6
 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.) 
7

 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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III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И  КАНДИДАТ 

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

избор у звање или их не испуњава. 

Минимални услови за избор 

у звање
8
 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 
 

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој 

научној области 
 

2. Има  најмање три 

рада из области за 

коју се бира, 

објављена у 

научним 

часописима и 

зборницима са 

рецензијом 
 

3. Показане 

наставничке 

способности 

 

 

 

Испуњава 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

Одлука Универзитета у Бањој Луци, 

Природно-математички факултет 

(број МК: 45/2018, од дана 

14.06.2018.) 

 

 

 

Приложени уз конкурсни материјал 

 

 

 

 

Дугогодишње професионално 

искуство у научно-наставном процесу 

и раду са студентима. 

 
 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

                                                 
8
 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 
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ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

Комисија за писање Извјештаја за избор у звање доцента за ужу научну област 

Друштвена географија, након увида у приложени конкурсни материјал констатовала је 

да се на објављени конкурс пријавио један кандидат.  

Разматрајући пријаву кандидата, те приложену конкурсну документацију, 

Комисија констатује да је пријава у складу са Законом о високом образовању, Статутом 

Универзитета у Источном Сарајеву, те Правилником о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву. 

Комисија констатује да је кандидат испунио све формалне услове за избор у звање 

доцента, према члану 77. став 1. тачка д) Закона о високом образовању Републике 

Српске као и члану 38. став 1. тачка 2. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља  Универзитета у Источном Сарајеву, односно:  

- кандидат има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области; 

- кандидат је након посљедњег избора објавио најмање три научна рада из 

  области за коју се бира, а која су објављена у научним часописима и 

  зборницима са рецензијом; 

- кандидат има показане наставничке способности. 

Комисија констатује да се ради о кандидату који је испунио све формалне и 

суштинске услове, поред тога има и неопходно искуство за успјешно извођење наставе 

на високошколским установама.  

Комисија са задовољством предлаже Наставно–научном вијећу Филозофског 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву као и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву да др Мариану Лукић Тановић изаберу у звање доцента на 

ужу научну област Друштвена географија.  

 

Мјесто: Бања Лука, Пале 

Датум: 17. октобар 2018. године 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

       

1. Др Драшко Маринковић, редовни професор,  

Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  

     (Ужа научна област: Друштвена географија),  предсједник; 

 

             

            2. Др Горан Мутабџија, ванредни професор,   

Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 

(Ужа научна област: Регионална географија), члан; 

 

         

                                         3. Др Милка Грмуша, доцент,                                   

    Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву,     

(Ужа научна област: Друштвена географија), члан. 



 

13 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема. 

 

   Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

1. ________________________________ 

Мјесто:  

Датум:  


