
 
ПРОГРАМСКИ ОДБОР 
Почасни чланови: 
- Тахир Лендо, премијер Средњобосанског 

кантона 
- Адмир Хаџиемрић, начелник Опћине Травник 
- Зоран Матошевић, помоћник министрице 

образовања СБК 
- Златан Вујановић, министар трговине ФБиХ 

Програмски одбор: 
- академик, проф. др. Ибрахим Јусуфранић, 

председник 
- Академик, проф. др. Слободан Нешковић 
- Академик, проф. др. Предраг Дашић 
- Академик, проф. др. Младен Бодирожа 
- Академик, проф. др. Радомир Биоцанин 
- Академик, проф. др. Цариша Бешић 
- Академик, снежна баруница Рајачић, мр.сц. 
- Академик, проф. Др. Владица Ристић 
- Академик, проф. Др. Миодраг Симовић 
- Проф. др Енес Хусеинагић 
- Проф. др Синан Алиспахић 
- Проф. др Атанас Козарев 
- Проф. др Сеџад Милановић 
- Проф. др Иво Андријанић 
- Проф. др Милан Милошевић 
- Проф. др Перица Гојковић 
- Проф. др Никола Кувачић 
- Проф. др Асиб Алихоџић 
- Проф. др Драган Голијан 
- Проф. др Рајко Касагић 
- Проф. др Ненад Новаковић 
- Доц. др. Зоран Ћургуз 
- Проф. др Тихомир Ђурић 
- Проф. др Халид Гхани 
- Проф. др Един Рамић 
- Проф. др Иво Андријанић 
- Проф. др Винко Канџија 
- Проф. др Јордан Плевнес - ректор Универзитета 

за аудиовизуелну уметност 

- Проф. др Јулиана Попова, проректор 
Универзитета "Ангел Канцхев" из Русе 

- Проф. др Емил Папазов 
- Проф. др. Лиудмила Михаилова 
- Др. Ваниа Пантелеева 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
- Проф. др Енес Хусеинагић - предсједник 
- Доц. др Јасмин Јусуфранић 
- Мирсад Имамовић, МА 
- Доц. др Суад Обрадовић 
- Јасна Куљановић, БА 
- Селма Отузбир, МА 
- Доц. др Лејла Скопљак 
- Ања Зелихиц, БА 
- Мирела Крусцица, БА 
- Амира Делић, МА 
- Танита Салкић, БА 
- Лејла Зукић-Генга, МА 
- Аддис Абазовић 
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ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Основни циљ Конференције је разматрање 
значаја и утицаја дигитализације и 
информатизације на економију и глобализацију, 
владавину права и медије у земљама Западног 
Балкана. Важно је да се размене 
научноистраживачка и практична сазања и 
искустава обзиром да садашње време 
карактерише дигитализација која мења свет у 
којем живимо. Данашња нова економија уско је 
повезана са јачањем глобализационих трендова 
и технологије у којој ће дигитализација 
драматично променити свет. Брз раст 
информационих и комуникационих технологија 
(ИКТ) окосница је дигитализације развоја сваке 
привреде. У глобалној информатичкој економији 
производња уз помоћ информација постаје 
енергетски и материјално све мање интензивна, а 
све више управљачка, чиме се иста третира као 
економски ресурс, што све треба да допринесе 
повећању укупне вредности друштва и општег 
нивоа квалитета човековог живота. Тиме се 
остварује виши ниво раста и развоја сваке земље. 
Све то треба да покрене владавину права и 
коришћење дигитализације као главни услов 
успешности и конкурентске предности земаља 
Западног Балкана. 
 
ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
- Информациона економија 
- Отвореност, регионализација и економски раст 
- Дигитализација привреде и њен утицај на 

тржиште рада 
- Економија у глобалном окружењу 
- регионализација земаља западног Балкана у 

процесу европских интеграција 
- Економски проблеми земаља западног Балкана 
- Пореске реформе у БиХ и западном Балкану 
- Утицај дигиталне економије на управљање 
- Интернет технологије и економски раст 
- Развој људских ресурса у процесу 
дигитализације 
- Одрживи развој заснован на знању 
- Правна сигурност као основа инвестиција и 
развоја 

- Владавина права - основни фактор изградње 
правне државе 
- Дигитализација медија и изазови 
дигитализације 
- Иновације и истраживања у науци и 
образовању за привредни и одрживи развој 
- Иновација као фактор стицања конкурентске 
предности на тржишту 
- Утицај медија-критичке валоризације техничко-
технолошких промена у саобраћају 
 
Службени језици конференције 
Службени језици конференције су: 
Босански / хрватски / српски и енглески. 
 
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУ РАДОВА 

Предаја сажетка (до 200 ријечи) 10.11.2019. 

Обавијест о прихваћању сажетка 17.11.2019. 

Предаја рада 30.11.2019. 

Обавијест о прихваћању рада 06.12.2019. 

 
УПУТЕ ЗА ИЗРАДУ РАДА 
Позивамо ауторе да пошаљу сажетак рада 
најкасније до 10.11.2019. Наслов и сажетак рада 
треба бити написан на једном од службених језика 
народа БиХ и на енглеском језику (наслов 14 пт 
болд). Сажетак  треба садржавати кратке 
одговоре на питања: шта су били мотиви/циљеви 
истраживања, шта је учињено, како је учињено, 
који су главни резултати и који је значај резултата. 
Одговоре сажети на максимално 200 ријечи. 
Сажетак писати у облику једноступчаног текста, 
фонт Тимес Неw Роман, величине 12, проред 
једноредни, маргине 2,5.  
 
Потребно је написати наслов рада, име и презиме 
аутора, назив организације, поштанску адресу, 
број телефона и е-маил адресу. На крају сажетка 
навести до пет кључних ријечи. Сажетак послати 
у електронском облику Организацином одбору на 
маил адресу: jasna.iut@gmail.com . 
 
Радове послати најкасније до 30.11.2019. 
Пристигли радови ће се рецензирати, а 
Организациони одбор ће обавијестити ауторе о 
прихваћању рада до 06.12.2019. 

КОТИЗАЦИЈА 
Аутори плаћају 200 KM 
Коаутори плаћају 150 KM 
Остали учесници плаћају 100 KM 
Студенти И циклуса студија ИУТ-а 50 KM 

 
Плаћање котизације на жиро-рачун 
Универзитета: 
 
3386702218857956, УниЦредит Банк 
 
Девизни рачун: 
ИБАН: БА39 3386704818856529 
СЊИФТ: УНЦР БА22. 
 
Котизацију је могуће платити и непосредно пре 
Конференције на лицу места. 
 
Плаћена котизација пружа учесницима: 
- Учешће у раду Конференције и акредитација 
- Зборник радова (ЦД, блок, хемикалија итд.) 
- Похађање коктела добродошлице 
- Свечана вечера и освежење у паузама 
- Потврда о учешћу на Конференцији. 
 
КОРЕСПОДЕНЦИЈА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
Интернационални универзитет Травник 
Инфо центар Сарајево 
 
Тел.: + 387 33 717 011 
Фаx.: +387 33 717 010  
 
Информације, пријава и достава сажетака: 
Е-маил: jasna.iut@gmail.com  
 
Информације у вези уплате котизације: 
Е-маил: jasna.iut@gmail.com  
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ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЈЕШТАЈУ 
Лејла Скопљак 
Тел: + 387 30 509 681 
Е-маил: skopljaklejlaa@gmail.com 
 
Јасна Куљановић  
Тел.: + 387 33 717 011 
Е-маил: jasna.iut@gmail.com 
 
СПОНЗОРСТВО И ОГЛАШАВАЊЕ 
Спонзорство Савјетовања и маркетиншко 
представљање заинтересованих могуће је: 
- оглашавањем на цијелој страници или на 

половини странице, 
- излагањем и презентацијама предузећа и 

институција у одређеном дијелу хотелског 
простора и излагањем промотивног материјала. 
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