
 
 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР 
Почасни чланови: 
-Тахир Лендо, премијер Средњобосанског кантона  
-Адмир Хаџиемрић, начелник Опћине Травник  
-Зоран Матошевић, помоћник министрице 
образовања, науке, културе и спорта СБК  
-Златан Вујановић, Министар трговине ФБиХ 
Програмски одбор: 

-Проф. др. Рајко Касагић, предсједник  
-Академик, Проф. др. Слободан Нешковић 
-Академик, Проф. др. Младен Бодирожа  
-Академик, Проф. др. Радомир Биочанин  
-Академик, Проф. др. Цариша Бешић 
-Академик, Сњежана баронеса Рајачић, Мсц.  
-Академик, Проф. др. Миодраг Симовић   
-Проф. др. Снежана Радуловић 
-Проф. др. Душанка Цвијановић 
-Проф. др. Енес Хусеинагић 
-Проф. др. Синан Алиспахић  
-Проф. др. Атанас Козарев  
-Проф. др. Сеџад Милановић  
-Проф. др. Никола Кувачић  
-Проф. др. Асиб Алихоџић  
-Проф. др. Драган Голијан  
-Проф. др. Ненад Новаковић  
-Проф. др. Младен Радивојевић 
-Проф. др. Халид Ганија  
-Проф. др. Един Рамић 
-Проф. др. Ремзија Кадрић 
-Проф. др. Иво Андријанић 
-Проф. др. Винко Канџија 
-Проф. др. Младен Миросављевић 
-Проф. др. Хуснија Бибуљица 
-Проф. др. Душко Стић 
-Доц. др. Хусеин Мехмедович 
-Доц. др. Синиша Билић 
-Доц. др. Азра Ахмић  
-Доц. др. Санела Латић 
-Доц. др. Емин Месић 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
-Проф. др. Енес Хусеинагић-предсједник  
-Мирсад Имамовић, МА 
-Селма Отузбир, МА  
-Доц. др. Лејла Скопљак   
-Ања Зелихић, БА  
-Амира Делић, МА  
-Нехад Гаши, MA  
-Адис Абазовић  
-Златко Мецан, МА 
-Амир Мешиновић, МА 
-Дипл. Ецц. Санела Јусуфовић 
-Шејла Мушик, БА 
-Маја Смаилкадић, МА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАВНИК У 
ТРАВНИКУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ТРАВНИК У ТРАВНИКУ 
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УТЈЕЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД 19 НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈУ И СВЈЕТСКЕ 
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ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Основни циљ Конференције је разматрање веома 
актуелне проблематике која је попримила глобалне 
размјере, а односи се на утицај пандемије 
ЦОВИД19 на глобализацију и свјетске економске 
токове. Важно је да се размијене 
научноистраживачка и практична сазнања и 
искуства, те  уоче и разматрају проблеми који су 
узроковани пандемијом у цијелом свијету. Циљ је 
понудити иновативна рјешења за излазак из кризе 
са којом се суочавају све земље свијета. 

ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 Глобализација и глобални токови роба, 
људи, услуга и капитала 

 Свјетска политика и нова економска криза 

 Управљање постојећом кризом у Европској 
унији и земљама Западног Балкана 

 Право и заштита људских права за вријеме 
пандемије 

 Банкарски сектор и берзанска кретања  

 Утјецај политике протекционизма и 
популаризма на глобална кретања и 
туризам 

 Утјецај пандемије на собраћај и 
саобраћајне токове 

 Образовање на даљину 

 Дигиталне технологије и рад од куће 

 Медији у кризним временима 

 Сигурност и здравље људи 

 Заштита радних мјеста за вријеме 
пандемије 

 Изазови у одгоју и образовању услијед 
епидемије ЦОВИД 19 

 Економски опоравак од пандемије ЦОВИД 
19 

Службени језици Конференције  
Службени језици Конференције су: 
босански/хрватски/српски и енглески. 

РОКОВИ ЗА ДОСТАВУ РАДОВА 
 

Предаја сажетка (до 150 ријечи) 20.02.2021. 
Обавијест о прихваћању сажетка 27.02.2021. 
Предаја рада 13.03.2021. 
Обавијест о прихваћању рада 20.03.2021. 

  

 
УПУТЕ ЗА ИЗРАДУ РАДА 

Позивамо ауторе да пошаљу наслов и сажетак 
рада  до 20.02.2021..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 150 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, број факса и е-маил адресу. На 
крају сажетка навести до пет кључних ријечи. 
Сажетак послати у електронском облику 
Организацином одбору на маил адресу: 
конференција@иу-травник.цом 
 
Уз обавијест о прихваћању сажетка аутори ће 
примити упуте за писање рада. Радове послати до 
13.03.2021. Пристигли радови ће се рецензирати, 
а Организациони одбор ће обавијестити ауторе о 
прихваћању рада до 20.03.2021. Прихваћени 
радови бит ће објављени у Зборнику радова. 
 
Сви учесници конференције ће бити 
благовремено обавјештени путем које апликације 
ће се конференција одржати. 

 КОТИЗАЦИЈА 

Аутори плаћају   100 КМ 

Коаутори плаћају    50 КМ 

Редовни студенти И циклуса студија су ослобођени 
плаћања котизације  
Плаћање котизације се може извршити 

на благајној или путем жиро-рачун 

Универзитета: 

 3386702218857956, УниЦредит Банк 

Девизни рачун: 
ИБАН: БА39 3386704818856529 СWИФТ: УНЦР 
БА22. 
 
Уплаћена котизација учесницима осигурава: 
• Судјеловање у раду на Конференцији  
• Зборник радова и Зборник апстраката 
• Цертификат о судјеловању на Конференцији. 
 
Након одржане конференције предходно наведене 
материјале учесници могу преузети у просторијама 
ИУТ-а, код члана Организационог одбора, доц. др. 
Лејле Скопљак. 

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: конференција@иу-травник.цом 
 
Информације у вези уплате котизације: 

е-маил: сејла.мусик@иу-травник.цом 
 

  

 
 


