
БИОГРАФИЈА: 

ЕРНЕ  ЛАЗАР рођен је  14. априла 1952. У Зрењанину.  Стекао је звање 

Дипломирани економиста на Економском  факултету  у Суботици.  

Професионалну каријеру започео је 1976. године у Секретаријату за 

финансије Скупштине Општине  Зрењанин, где је после положеног 

приправничког испита био Самостални референт за разрез пореза.   

Фебруара 1978. године прелази у предузеће за путеве “ВОЈВОДИНАПУТ“ у 

Зрењанину, на место Руководиоца комерцијалног сектора.  

Две године након тога, Лазар Ерне почиње да ради у фабрици чарапа „УДАРНИК“ у Зрењанину на 

месту заменика генералног директора. 

Школске године 1977/78 и 1978/79 био је ванредни професор у Образовном центру „Коча Коларов“ 

у Зрењанину на предмету Организација рада и пословања, а о основама Маркетинга држао је 

предавања на Вишој школи и на Техничком факултету у Зрењанину. 

1983. године по Одлуци Извршног већа СО Зрењанин постављен је на место Председника 

Иницијативног одбора за интеграцију текстилне индустрије региона у Сложену организацију 

удруженог рада „ТЕXТИНД“ где од 01. марта 1984. године обавља послове Члана Пословодног 

одбора СОУР-а за заједнички наступ на домаћем и иностраном тржишту. 

Од 1988. до 1992. године обављао је послове Помоћника директора  Радне организације за 

медицинско снабдевање „МЕДИВЕТ“ у Зрењанину, а након тога је до 2001. године радио у 

„БЕОБАНЦИ“  као  Директор Пословне јединице у Зрењанину. 

У периоду 1988. до 1992. године је, као искусан привредник и стручњак за маркетинг, био и члан 

Председништва Привредне коморе Војводине у Новом Саду задужен за развој и маркетинг. 

Маркетингом, као ужом струком, почео је да се бави 1980. године када је био организатор и 

оснивач струковног Друштва за маркетинг општине Зрењанин. Председник Друштва био је у два 

мандата, а испред Зрењанинског Друштва био је члан Председништва Војвођанских Друштава и 

члан Председништва ЈУМЕ  Савеза Југословенских Друштава за маркетинг. 

Био је иницијатор и организатор прве и једине Југословенске школе за иновацију знања из области 

маркетинга кроз коју је прошло тридесетак привредника из свих већих градова у Војводини где су 

седишта Регионалних привредних комора. 

Одлуком Организационог комитета Светског првенства аеромоделара који је одржан у Зрењанину 

1991. године био је Помоћник директора Светског првенства за маркетинг и финансије. 

Стручне текстове из области маркетинга објављивао је у Билтену Друштва инжењера и техничара 

из Зрењанина, у локалном листу Зрењанин и у листу Зрењанински завичајац. 

На локалној радио станици „Зрењанин“ пет година је био Уредник и водитељ получасовне контакт 

емисије на тему пословно банкарство, а на локалној телевизијској станици „САНТОС“  био је Аутор 

и водитељ получасовне привредне емисије под називом „Представљамо Профитабилне Пословне 

Подухвате“, која је емитована 15 пута сваке среде и репризирана сваке недеље у периоду јануар-

април 2002 године. 



Према анкети коју је спровео часопис „МЕДИЈА МАРКЕТИНГ“ на подручју СФРЈ, 1991. године 

припало му је значајно признање од колега из струке јер је сврстан међу 100 најуспешнијих и 

најуваженијих стручњака из области маркетинга у тадашњој Југославији 

Као директор Пословне јединице „БЕОБАНКЕ“, тада највеће банке у држави Србији, био је 

иницијатор и организатор оснивања Предузећа за пружање Интернет услуга „БЕОТЕЛНЕТ“, првог 

Интернет Сервис Провајдера за подручје Средњег Баната. Био је в.д. директор од оснивања 1998. 

до 2001. године и у том периоду био је иницијатор и Генерални спонзор Сајма информатике и 

телекомуникација у Зрењанину. 

Од 2002. до 2005. године био је стручни Консултант у „МЕТАЛС-БАНЦИ“ из Новог Сада. 

Акредитовани Сервис провајдер за маркетинг и финансијски менаџмент у Регионалном центру за 

развој малих и средњих предузећа Банат у Зрењанину био је од 2003. до 2005. Године. 

Био је стручни сарадник и предавач на тему „Маркетинг у Пројекту Предузетничко оспособљавање 

за запослене“ у  НИС „Нафтагас“-у која је реализована 2004. године.  

Од јула 2005. године је сувласник мешовито Канадско-Српског предузећа „МАРБЕТ“ д.о.о. за 

промет, маркетинг, консалтинг и посредовање са седиштем у Зрењанину. 

Тренутно се бави пословима финансијског консалтинга за правна лица, а за физичка лица обавља 

послове НЛП тренера. 

    

 


