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И 3 В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ

ТЕОРИЈСКА ЕКОНОМИЈА

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: дневни лист „Глас Српске“ од 18.01.2017. године
Ужа научна област: Теоријска економија
Ужа област образовања: Теоријска економија
Предмети: Основи економије и Микроекономија
Назив факултета: Економски факултет Источно Сарајево - Пале
Број кандидата који се бирају: један (1)
Број пријављених кандидата: један (1)

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Први кандидат

· Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: МЛАДЕН (НЕНАД) РЕБИЋ
Датум и мјесто рођења: 30.11.1981. године, Рогатица
Установе у којима је био запослен:
а) Економски факултет Источно Сарајево - Пале

Звања/ радна мјеста:
1. Aсистент на Економском факултету Источно Сарајево - Пале
2. Виши асистенти на Економском факултету Источно Сарајево – Пале
3. Доцент на Економском факултету Источно Сарајево – Пале
4. Руководилац Центра за издавачку дјелатност Економског факултета у Источном Сарајеву – Пале
5. Главни и одговорни уредник Зборника радова Економског факултета у Источном Сарајеву
6. Продекан за Наставу

Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Економија и пословање
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Удружење економиста Републике Српске
(SWOT)

· Биографија, дипломе и звања

Основне студије:
Назив институције: Економски факултет Источно Сарајево
Мјесто и година завршетка: Пале, 2006. године
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Постдипломске студије:
Назив институције: Економски факултет у Београду
Мјесто и година завршетка: Београд 2009. године
Назив магистарског рада: „Тржишна концентрација у одабраним привредним гранама БиХ“
Ужа научна област: Теоријска економија
Назив смјера: Тржишна економија и  управљање државом (микроекономија-макроекономија)

Докторат:

Назив институције: Економски факултет Источно Сарајево – Пале
Мјесто и година завршетка: Пале 2011. године
Назив дисертације: „Савремена кретања у теорији индустријске организације и
                                    тржишне структуре и стратешке активности предузећа“

Ужа научна област: Теоријска економија

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

- Асистент на Економском факултету у И. Сарајеву 2006 - 2009. година
- Виши асистент на Економском факултету у И. Сарајеву 2009 - 2012. година
- Доцент на Економском факултету у И. Сарајеву 2012 – 2017. година

Научна дјелатност кандидата

1.  РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПРИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ

А) Радови у научним часописима и зборницима са рецензијом

1. Kоаутор публикације „ECTS – наставни план и програм 2006 – 2010 и силабуси предмета“,
Економски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 2008. година;

2. „Остварења, проблеми и могућности развоја индустрије у БиХ“, Зборник радова Економског
факултета у И.Сарајеву, Источно Сарајево, број. 1. 2007. година;

3. „Анализа тржишне концентрације у водећим привредним гранама БиХ“, Зборник радова
Економског факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број. 2. 2008. година;

4. Магистарска теза под називом: „Тржишна концентрација у одабраним привредним гранама БиХ „ –
Београд, 2009. Уредник публикације „Економски факултет 1952-1993-2008“, Економски факултет
Источно Сарајево, 2008;

5. „Финансијска криза и њен утицај на банкарски и реални сектор у Босни и Херцеговини“, Зборник
радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број. 4. 2010. година;

6. „Опструкција правде у картел истрагама“, Sarajevo Business and Economics Review, Сарајево, број.
30. 2010. година;

7. „Казне за монополско понашање – Картеле“,  Acta Economica, Бања Лука, број. 13, 2010. година;
8.  „Значај и брзина технолошких промена и инвестирања у истразивање и развој“, Зборник радова –

Међународни научно-стручни скуп: ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА, Бања Лука, број. 2, 2010. година;

9.  „Experience of German Economy in The Campaign Against Actual Economic Recession“, Collection of
Papers – From First International Scientific Conference: CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF
CRISIS, Banja Luka, Number 1, 2011;

10. „Развојна стратегија НР Кине: Иновативност и значај патената у подизању конкурентности
привреде“, Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 5,
2011;

11. „Impact of Actual Economic Recession on The Economy of Bosnia and Herzegovina“, Conference
Proceedings – From International Scientific Conference: ECONOMIC THEORY AND PRACTICE:
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MEETING THE NEW CHALLENGES, Мостар, 2011;
12. „Програм ослобађања односно ублажавања од казне за учеснике картела (Leniency Policy),

ГОДИШЊАК Правног факултета у Источном Сарајеву (Часопис за правне и друштвене науке),
Источно Сарајево, Година II, Број 1/11, 2011;

13. „New Economy, Internet and Intelectuall Property“, Conference Proceedings – From International
Conference: ECONOMIC THEORY AND PRACTICE IN MODERN CONDITIONS, Брчко, 2011;

14. Дисертација под називом: „Савремена кретања у теорији индустријске организације и тржишне
структуре и стратешке активности предузећа“, Пале, 2011.

15. „New Economy, Internet and Intelectuall Property“, Conference Proceedings – From International
Conference: ECONOMIC THEORY AND PRACTICE IN MODERN CONDITIONS, Брчко, 2011;

16. „Impact of Actual Economic Recession on The Economy of Bosnia and Herzegovina“, Conference
Proceedings – From International Scientific Conference: ECONOMIC THEORY AND PRACTICE:
MEETING THE NEW CHALLENGES, Мостар, 2011;

17. „Experience of German Economy in The Campaign Against Actual Economic Recession“, Collection of
Papers – From First International Scientific Conference: CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF
CRISIS, Banja Luka, Number 1, 2011;

18. „Значај и брзина технолоских промена и инвестирања у истразивање и развој“, Зборник радова –
Међународни научно-стручни скуп: ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА, Бања Лука, број. 2, 2010. година;

Б) Уџбеничка литература

1. Коаутор уџбеника „Економија Српске“, Економски факултет у И. Сарајеву и Завод за уџбенике и
наставна средства И. Сарајево, Источно Сарајево, 2007;

2. Kоаутор публикације „ECTS – наставни план и програм 2006 – 2010 и силабуси предмета“,
Економски факултет у Источном Сарајеву, Пале, 2008. година;

2. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПОСЛИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ

У наставку Извјештаја Комисија ће кратко анализирати радове које је добила од Секретаријата Факултета за
кандидата др Младена Ребића. При томе, Комисија узима приложене радове као дате, не улазећи у оцјену
њихове аутентичности нити њихову научну класификацију, односно Комисија полази од претпоставке да су
надлежне редакције часописа и зборника у којима су радови објављени коректно обавиле свој посао.

А) Радови у научним часописима и зборницима са рецензијом

1. Ребић, М. 2012, Како препознати и спречити тајно уговарање – картеле, Зборник радова Економског
факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 6, стр. 115-126, UDC 658.8.012.2:339.13.012.42,
DOI: 10.7251/ZREFIS1206115R. (Претходно саопштење - Preliminary communication)

У овом раду аутор настоји идентификовати и објаснити типична понашања картела, те ширу јавност
упознати са посљедицама присуства картела на тржишту, поготово са аспекта прерасподјеле
потрошачевог вишка у корист картела. Аутор разматра неколико корака који се могу примијенити како
би потрошачи уштедјели одређени новац, допринијели јачању конкуренције, те, истовремено, омели и
могуће операције картела. Анализиране су одређене методе које се користе за детекцију сумњивог
понашања на конкурентском тржишту, као и начини пријављивања разних сумњи антимонополским
тијелима.  Рад доноси практичне савјете и идентификује знакове упозорења о тајном уговарању,  као и
илустративне хипотетичке примјере о томе када је потребно пријавити одређене случајеве нарушавања
конкуренције антимонополским тијелима.

2. Ребић, Младен и Шаренац, Немања, 2012, Регионални аспект државне помоћи у функцији
конкуренције и привредног напретка, Зборник радова – Научно-стручни скуп: ТЕХНОЛОШКЕ
ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА, Бања Лука, број. 3, стр. 209-226.
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Рад се бави истраживањем улоге државне помоћи на функционисање тржишта.  Аутор полази од
претпоставке да уколико се државна помоћ реализује без адекватне контроле и надгледања надлежних
органа, у највећем броју случајева бива погрешно усмјерене, и, неријетко, доводи до нарушавања
тржишне конкуренције. Због тога, по мишљењу аутора, неопходна је ефикасна и транспарентна
контрола државне помоћи, како се ионако мала расположива финансијска средства не би употријебила
као искривљен подстицај.  Аутор се залаже за усмјеравање државне помоћи ка предузећима
(предузетницима) која су спремна да инвестирају свој капитал у истраживање и развој, запошљавање,
локални и регионални развој, како би се на тај начин подстакао привредни раст и развој. При томе, када
је у питању контрола државне помоћи, аутор подржава принцип који у домену државне помоћи заступа
ЕУ: неопходност мањих и квалитетнијих државних помоћи које ће бити боље усмјерене. Такво
опредијељење аутора мотивисано је чињеницом да ЕУ, када је ријеч о усмјеравању државне помоћи,
предност даје управо улагању у истраживање, развој, иновације, информациону технологију и
регионални развој. Овакав приступ јача конкурентност предузећа, без њиховог фаворизовања у
расподјели или давања грантова са директним утицајем на финансијски резултат. Тиме се јача
конкурентност привреде ЕУ.  У првом делу овог рада аутор је своју пажњу се усмјерио на ЕУ и њен
приступ контроли државне помоћи, као и на анализу усмеравања државне помоћи у истраживање и
развој у оквирима ЕУ. На овај начин, аутор европски модел државне помоћи посматра као својеврстан
прототип користан за све земље које су на путу европских интеграција.  Други дио рада се базира на
анализи ове проблематике на територији Западног Балкана, односно анализи одступања од европског
модела и потреби усклађивања са њим.

3. Шаренац Н. и Ребић М. 2013, Туризам Босне и Херцеговине и регије у међузависности са
конкурентношћу привреде, информационим технологијама и људским развојем” Међународна
научна конференција "Јахорински пословни дани: туризма, предузетништва и гастрономије".
Економски факултет УИС-а и Центар за Иновативност УНЗЕ, Јахорина, Пале, број 2, стр. 104-120.

Структуру овог рада чине два доминантна дијела.  У првом дијелу овог рада пажња је усмјерена на
конкурентност туризма, односно на разматрање индекса конкурентности туризма и путовања, те на
неке друге аспекте као што су приходи од туризма и учешће у бруто домаћем производу.  Други дио
рада се темељи на анализи међузависности и утицаја привреде на туризам путем информационо
комуникационих технологија и људског развоја. Аутор уочава да туризам под утицајем лоших
економских и политичких прилика (економска криза, тероризам) у свијету последњих година има
успорен раст, али његов значај у цијелокупној економији није смањена. Чак напротив, туризам сваким
даном постаје значајнији фактор за раст и развој.  Због тога,  аутор се залаже за коришћење
неискоришћених туристичких ресурса као шансу за развој и побољшање привредне структуре, те
коришћење могућности креирања нове тражње у низу сектора привреде.

4. Ребић М. и Шаренац Н. 2013, Утицај мерџера на конкурентност тржишта - Конференција БДЦ 2013
- “Економска политика и пословање малих и средњих предузећа”, Економски факултет Зеница,
Економски факултет Сарајево и Економски факултет Тузла, Зеница, број 1, стр. 185-201.

У овом раду аутор је посветио пажњу мерџерима и њиховом утицају на тржишну конкурентност.  Рад
се састоји из три дијела. Први дио рада базира се на дефинисању мерџера и њиховим основним
карактеристикама. Други део рада је посвећен разматрању утицаја и ефеката хоризонталних мерџера на
конкуренцију. Трећи део рада се односи на анализу мерџера у ЕУ. Познато је да су и мерџери предмет
анализе антимонополских тијела широм свијета, међутим, знатно мање у односу на активности везане
за картеле или контролу државне помоћи. Овдје је пажња посвећена хоризонталним мерџерима јер су
управо они, од свих мерџера, најчешћи узрочници смањења, тј. нарушавања конкуренције на тржишту.
Мерџери утичу на конкуренцију, само је битно одредити да ли је тај утицај „значајно“ већи од
нормалног, и да ли превазилзи законски дозвољене границе. Чињеница је да преко 95% пријављених
мерџера бива одобрено, јер се сматрају безопасним за конкуренцију, или пак да доносе више користи
(тржишне ефикасности) него штете. Међутим, постоје оправдане сумње да „значајан“ број мерџера
након одобравања процеса ипак нарушава, односно ограничава тржишну конкуренцију. Због тога, аутор
се залаже за дугогодишње праћење активности мерџера након одобравања. То праћење требало би дати
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одговоре на питања као што су: Које факторе морамо узети у обзир приликом анализирања утицаја
мерџера на конкуренцију? Какав утицај имају унилатерални и ефекти координације мерџера на
тржишну конкуренцију? Овај рад пружа одговоре на горе поменута питања.

5. Rеbić M., Šаrеnаc N. 2014, Тechnological Progress as a Generator of Economic Growth and Development
(Технички прогрес као покретач економског раста и развоја), Journal of Economic and Social Studies
– JECOSS, Sarajevo, Vol. 4, Num. 2, pp. 73-99, http://dx.doi.org/10.14706/JECOSS11424.

Босна и Херцеговина (БиХ), као и многе друге земље у транзицији, суочена је са неадекватним и
недовољним технолошким напретком, који је посљедица вишегодишњег занемаривања улагања у
науку, истраживања и нове технологије. Овај рад покушава да представи актуелну ситуацију у БиХ у
погледу технолошког напретка, иновација и инвестиција у научно-истраживачки рад, као и да пружи
основне смјернице за излазак из ове тешке ситуације. БиХ се налази на дну љествице свих европских
земаља када је реч о иновацијама, истраживању и новим технологијама, тако да није никакво
изненађење да економија БиХ константно биљежи лоше резултате.  Улагање у истраживање и развој и
образовање запослених је примарни циљ сваке успјешне компаније, било да је мало, средње или велико
предузеће. У овом раду аутор настоји да постави смјернице, односно стратешке циљеве, који ће
представљати основу за будући напредак БиХ у области технолошког развоја. Емпиријско
истраживање, које је спроведено у циљу одређивања стратешких циљева технолошког развоја,
проведено је помоћу упитника на узорку који су чинили водећи стручњаци у овој области у БиХ.

6. Ребић, М. и Нерић, Б. 2014, Competition Council as part of Economic Policy, Competition and
Regulation in BiH (Конкуренцијски   савјет као дио економске политике, конкуренције и регулације у
БиХ), Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 9,  стр. 55-
69, UDC 339.137.025:330.341.44(497.6), DOI: 10.7251/ZREFIS1409055R (Прегледни рад / Review Paper)

У овом раду аутор посвећује посебну пажњу антимонополском тијелу БиХ, као главном регулаторном
тијелу чији је основни задатак одржавање здраве тржишне конкуренције, односно конкурентне
тржишне структуре у БиХ. С обзиром да је Конкуренцијски савјет БиХ основан релативно касно, у
односу на окружење, поставља се логично питање: да ли је антимонополско тијело БиХ било у стању да
прати све активности и дешавања у окружењу, ЕУ, и свијету? Позната је чињеница, да је један од
главних услова придруживању ЕУ постојање ефикасног и потпуно оперативног регулаторног тијела на
пољу тржишне конкуренције. У којој мери су БиХ и Конкуренцијско вијеће допринијели испуњавању
тог услова наметнутог од стране ЕУ? Какви су резултати досадашњег рада Конкуренцијског савјета
БиХ? Аутор настоји да у овом раду да одговоре на ова питања. Први дио рада се заснива на упознавању
антимонополског тијела у БиХ, као и његовим основним задацима и улогама. Други дио рада се односи
на дефинисање самог Закона о конкуренцији који је на снази у БиХ, док се трећи дио рада односи на
анализу пословања Конкуренцијског савјета у БиХ. Дакле, циљ овог рада јесте да укаже на значајност
постојања и примјене Закона о конкуренцији, као и Конкуренцијског савјета, који су према мишљењу
релевантних стручњака, кључни за унапређивање тржишне конкуренције у БиХ.

7. Ребић М. и Шаренац Н. 2014, Оптимални дизајн патента у функцији динамичке и статичке
ефикасности заштите интелектуалне својине, Зборник радова – Четврти научно-стручни скуп са
међународним учешћем: ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА,
Привредна комора РС и Савез иноватора РС Бања Лука, број. 4, стр. 49-65. (Оригинални научни рад /
Original Scientific Paper)

Избор тренутка иновације игра веома значајну улогу на тржишту. Због значаја да прве остваре откриће,
фирме инвестирају велике количине новца у истраживање и развој јер знају да уколико не остваре
откриће, или га остваре сувише касно, као последица може да наступи губитак у процесу иновације.
Фирма која успије да прва открије нову технологију стиче право заштите интелектуалне својине путем
патента или неког другог режима заштите интелектуалне својине. Закон о интелектуалној заштити за
циљ има подстицање иновативности и улагање у истраживање и развој, тако што додјељује ексклузивно
право употребе заштићеног знања (иновације) њеном креатору. Међутим, додјелом ексклузивног права

http://:@dx.doi.org/10.14706/JECOSS11424
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иноватору, закон о заштити интелектуалног права може да доведе до угрожавања јавног интереса, тј,
друштвеног благостања. Ово из разлога што се додјелом патента директно утиче на могућност дифузије
и коришћења веома битних научних резултата од дате иновације. Патенти могу обезбједити потпуну
сатисфакцију приватног интереса (иноватора), а са друге стране, незадовољство јавног интереса
(друштва). Због тога је неопходно пронаћи најбољи могући компромис између динамичког и статичког
разматрања ефикасности приликом додјељивања патента за одређену иновацију, тј. обезбедити бржу
дифузију и употребу новог проналаска уз очување јаког подстицаја креатору за даљим иновативним
активностима. У овом раду аутор покушава да понуди оптимално рјешење за ова два конфликтна циља
закона за заштиту интелектуалне својине. Да би у томе успио, аутор анализира креирање самог патента,
тј. укључује у анализу дужину трајања патента, његову ширину обухватања и облик конкуренције која
је присутна на релевантном тржишту.

8. Ребић М. и Шаренац Н. 2015, Posibilities for Starting and Developement Small and Medium Bisuness in
Bosnia and Herzegovina, (Могућности за почетак и развој малог и средњег бизниса у БиХ),
Међународна научна конференција "Јахорински пословни дани: Туризам у функцији економског
развоја“, Економски факултет УИС-а, Економски факултет Суботица, Економски факултет Подгорица и
Центар за Инивативност УНЗЕ, Јахорина, Пале, број 4, 2015, стр. 149-159.

Предузетничка активност има велики значај за обезбјеђење стабилног економског раста и развоја
земље.  Аутор истиче да је у БиХ највећи проблем веома лош пословни амбијент који у великој мери
отежава почетак пословања. Многи млади предузетници у БиХ се суочава са озбиљним проблемима
када покушавају да оснују мала и средња предузећа.  По ауторовом мишљењу,  ови проблеми су
углавном изражени кроз високе порезе, хаотично функционисање тржишта, компликовану процедуру
регистрације, споро и компликовано издавање грађевинских дозвола, итд. Иако становништво БиХ има
позитиван став о покретању сопственог посла, највећи број нових активности покренут је из нужде, а не
од идентификованих могућности, што би требао бити случај. Због тога је, по мишљењу аутора, висок
проценат неуспјешних предузетничких подухвата. У овом раду аутор је настојао да укаже на главне
проблеме са којима се суочавају предузетници у БиХ у области започињања бизниса и предузетничке
активности уопште,  те да да'  основне препоруке за даље унапређење и развој у овој области.  У том
циљу, аутор је, у оквиру емпиријског истраживања, користио релевантне показатеље „лакоће
пословања“ и показатељ „предузетничких услове пословања и перцепције“. Такође, аутор је посебну
пажњу посветио стању у коме се у БиХ налази женско предузетништво.

9. Ребић, Младен и Хршум, Арсен, 2015, "Контрола државне помоћи у ЕУ у функцији јачања
тржишне конкуренције", ХХ Научни скуп Стратегијски менџмент и системи подршке одлучивању у
стратегијском менаџменту, Тема скупа: Стратегија развоја и конзистентност економских система у
условима глобализације, Економски факултет Суботица, Суботица-Палић, стр. 595-609, UDC
005.584:339.13.027]:[339.923:061.1EU.

У овом раду аутори детаљније и са других аспеката обрађују проблем којим се кандидат Ребић бавио у
раду објављеном 2012. године. Тежиште анализе је на адекватности контроле државне помоћи, као
фактора обезбјеђивања конкуренције на тржишту. Главна хипотеза овог рада гласи: ефикасна контрола
државне помоћи доприноси јачању тржишне конкуренције. У овом раду аутори наглашавају значај
ефикасне контроле државне помоћи, као и значај усмјеравања исте у хоризонталне циљеве (регионални
развој, мало и средње предузетништво, истраживање и развој, иновације, запошљавање). Аутори се
залажу за досљедну примјену  европског модела контроле државне помоћи. Европска унија (ЕУ)
заузима веома јасан став када је реч о контроли државне помоћи: неопходност мањих и квалитетнијих
државних помоћи које ће бити усмерене у адекватне циљеве, циљеве који ће доприносити побољшању
општег друштвеног благостања.  Умјесто директне помоћи предузећима,  аутори се залажу за давање
предности улагању у истраживање, развој, иновације, информациону технологију и регионални развој.

10. Шаренац Н. и Ребић М. 2015, The role of social media in the development and promotion of the tourism
industry of countries in the region“(Улога друштвених медија у развоју и промоцији туристичке
привреде земаља у региону), Montenegro International Conference for Entrepreneurship Development,
Faculty of Economics in Podgorica, Podgorica, pp. 161-175.
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Овај рад истражује улогу друштвених медија и њихов утицај на туристичку привреду. Друштвени
медији се ослањају на Интернет и мобилне технологије како би се обезбедила интеракција корисника и
организација које могу да дијеле садржаје и информације. У туризму, туристи могу да користе
друштвене медије у свим фазама путовања,  као и да подијеле своја искуства.  Хипотеза овог
истраживања је: друштвени медији утичу на развој туризма. Циљ рада је да се укаже на значај
интеграције туризма и информационе технологије. У првом дијелу рада аутор објашњава основне
платформе друштвених мрежа и како се могу користити у туристичкој индустрији. У другом дијелу
рада анализирају се примјери и искуства из земаља у региону.

11. Ребић М,  Боровић З.  и Хршум,  А. 2016, Предаторске цијене као облик стратешког понашања
предузећа”, Међународна научна конференција "Јахорински пословни форум: Туризам и
конкурентност“, Економски факултет УИС-а, Економски факултет Суботица, Економски факултет
Подгорица и Центар за Инивативност УНЗЕ, Јахорина, Пале, бр. 5, стр. 139-147.

Стратешко понашање предузећа представља свакодневну активност предузећа у њиховом настојању да
се изборе са својима ривалима на тржишту, а све у циљу остваривања бољег конкурентског положаја.
Један од облика стратешког понашања, који је и суштина овог рада, јесте и примена предаторских
цијена. У овом раду аутор покушава да утврди да ли је, и под којим условима, предаторско понашање
профитабилно, да дефинише предаторске цијене и границу која их раздваја од минималних
конкурентских цијена, као и да анализира начин утврђивања предаторског понашања, те критеријуме за
спречавање истог. Употреба предаторских цијена се сматра нелегалном према антимонополским
прописима из разлога што њихова примјена као примарни циљ има елиминисање конкуренције са
тржишта. Међутим, примјену предаторских цијена је веома тешко доказати, што потврђује веома мали
број откривених и процесуираних случајева до сада. Такође, ни сама предузећа се неће лако
опредијелити на њихову примјену против конкуренције, јер им овај вид стратешког понашања не
гарантује сигуран успјех и раст профита у будућности. Дакле, када се уђе у дубљу анализу предаторског
понашања у формирању цијена, примјећује се велико присуство неизвјесности код предатора, јер није
сигуран у коначан исход предаторског понашања, а такође и код конкурената због присутности страха
од предаторских цијена.

12. Ребић М. и Ковачевић, В. 2016, Управљање расположивим ресурсима од стране локалних заједница
у Републици Српској, Научни скуп „Економија данас“ – Слободе, конкуренција, субвенције,
Андрићград-Вишеград, стр. 379-396.

Управљање локалним ресурсима представља транспарентан, ефикасан и према грађанима оријентисан
процес одржавања и стварања вриједности кроз повећање прихода, контролу издатака, управљање
ризицима, задовољавање регулативе, и осигурање адекватног физичког одржавања имовине локалних
заједница. Питање власништва и управљања ресурсима на локалном нивоу, од суштинског је значаја,
како за процес децентрализације, тако и за економско оснаживање и развој локалне самоуправе.
Основни циљ овог истраживања јесте препознавање конкретног модела располагања локалним
ресурсима од стране јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини и Републици Српској. Главна
хипотеза истраживања гласи: увођење новог модела учешћа локалних јединица у располагању
локалним ресурсима кроз преузимање власништва над имовином, обезбјеђује нормално функционисање
локалних јединица и остваривање значајног учешћа у управљању и располагању материјалним
ресурсима који се налазе на територији локалне заједнице. Ово истраживање базирано је на рјешавању
битних аспеката проблема својине општина/градова над покретном и непокретном имовином, који су,
на простору БиХ, настали моментом претварања друштвене у државну својину, као и на креирање
модела располагања локалним ресурсима од стране јединица локалне самоуправе, са фокусом на:
својинске односе, земљиште, концесије и комуналне дјелатности.

13. Vladušić, LJ, Rebić, M. i Hršum, A. 2016, Risk Management for the Purpose of Business Decision-Making
in Crisis Situations“ (Управљање ризиком у сврху доношења пословних одлука у кризним ситуацијама),
Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in
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Strategic Management, Subotica, Vol. 21, No. 3, 2016, pp. 13-21, UDC 005:338.124.4005.334.

Неизбјежно је суочавање предузећа са специфичним ризицима и кризама без обзира на власничку
структуру капитала и величине предузећа. Због тога је од кључне важности за судбину сваког предузећа
да буде упознато са методама управљања кризом и управљања ризиком. Предмет анализе у овом раду
управљање ризиком како би се доносиле ефикасне пословне одлуке. Аутор настоји доказати хипотезу:
вођење погрешне финансијске политике је кључни фактор узрока кризе предузећа у Босни и
Херцеговини. У складу са постављеном хипотезом и дефинисаним предметом истраживања, главни
циљ овог истраживања је да се утврде фактори који пресудно утичу на појаву кризе у предузећима у
Босни и Херцеговини. У првом дијелу овог рада детаљно се објашњава концепт и врсте пословних
ризика, са нагласком на значај знања у управљању кризним ситуацијама. Други дио рада је фокусиран
на анализу интегрисаног управљања ризицима, дефинисање стратегија за управљање, са прорачуном
стопа ризика улагања у предузећа у Босни и Херцеговини. Трећи дио рада односи се на резултате
истраживања, односно анализу фактора који утичу на развој кризних ситуација у предузећима у Босни и
Херцеговини.

Б) Уџбеничка литература

1. Ребић, Младен, 2016, Индустријска организација и антимонополска политика, Економски
факултет, Источно Сарајево

Књига под насловом Индустријска организација и антимонополска политика, аутора доц. др Младена
Ребића обухвата 477 страница текста, 83 табеле, 32 слике и 37 илустрација, димензија 25 цм. Структуру
књиге чине увод и три основна дијела.
Примарни циљ аутора јесте презентација теорије о томе како су фирме и тржишта организована, и како
се понашају. Аутор настоји вјеродостојно представити окружење у којем данашње фирме послују, уз
анализу најзначајнијих аспеката индустријске економије. Сходно томе, књига пружа корисне
информације о индустријској и пословној економији, микроекономији, као и конкуренцијским законима
и надлежним антимонополским тијелима. Кроз цијелу књигу аутор је обезбиједио комплементарност
теорије индустријске организације и примјера из стварног живота.
Уводни дио књиге или теоријска основа, пружа основне информације о битнијим факторима
индустријске организације. У овом дијелу књиге аутор настоји да презентује неке најбитније елементе
индустријске организације, као што је то СЦП парадигма која представља интелектуалну базу за рани
развој индустријске организације као посебне под-дисциплине у економији.
Први дио рукописа носи наслов Теорија индустријске организације: анализа тржишне структуре, и
подијељен је на три посебна, складно повезана поглавља. Овде се аутор бави анализом индустријске
структуре и организације, у оквиру које су разматране тржишне структуре и степен конкурентности,
концентрација и мјере индустријске концентрације, са посебним нагласком на картеле и мерџер
активности на тржишту. Аутор у Глави 1, представља теорију споразумних и неспоразумних олигопола,
тј. тржишне структуре чија је главна карактеристика мали број међузависних, конкурентских фирми.
Фирме могу да формирају картел, који подразумијева пристанак фирми да међусобно координирају
своје активности у сврху максимизације профита. Уколико сви учесници картела заједно смање
производњу и повећају цијене изнад конкурентског нивоа, оствариће повећање свог профита. Држава
може да користи антимонополске законе како би спријечила формирање таквих картела. Први дио
књиге се бави управо горе поменутом проблематиком, али и настоји да пружи одговор на питање:
зашто долази до формирања картела, а затим и до њиховог пропадања? У наставку овог дијела рукописа
аутор обрађује основне мјере индустријске концентрације, као и њихову примјену, у оквиру Главе 2.
Тржишна структура често зависи од присуства или неприсуства баријера уласку на тржиште, о чему је
такође било ријечи у Глави 3. Други дио рукописа аутор је назвао Стратешко понашање предузећа, и
структурисао га у три концепцијски повезане цјелине. Овде аутор помјера фокус са структуре тржишта
на нову теорију индустријске организације која истиче понашање и доношење стратешких одлука на
нивоу фирме. У Глави 4, аутор се усмјерава на анализу стратешких активности предузећа, које
обухватају рекламне активности фирми. У наставку овог дијела у Глави 5 обрађена су питања
диференцирања производа и политике цијена. Аутор посебно истиче значајност различитих не-



9 од 14

цијеновних стратешких активности фиме, које оне у суштини прихватају и спроводе са основним
циљем побољшања профитабилности или стицања конкурентске предности у односу на конкуренте. На
крају овог дијела рукописа, у Глави 6, аутор пажњу посвећује улагању у истраживање и развој. Трећи
дио закључује књигу и носи назив Анализа антимонополске политике, и подијељен је на четири
међусобно усклађена поглавља. У овом дијелу рукописа аутор је пажњу посветио анализи економске
политике конкуренције и регулације, гдје је представљена организација и систем функционисања
најзначајнијих антимонополских тијела код нас (Глава 7), у окружењу (Глава 8), и свијету (Глава 10). У
посебном поглављу - Глави 9, аутор обрађује антимонополско тијело ЕУ.
У трећем дијелу књиге аутор презентује основне законе о конкуренцији, укључујући и политику влада
појединих држава, коју оне воде према монополима, забрањеним тржишним активностима и мерџерима
који могу да воде ка стицању значајне тржишне моћи. Антимонополски закони настоје да спријече
понашање тржишних учесника које неминовно води ка нарушавању друштвеног благостања. Аутор на
крају последњег дијела књиге анализира начине помоћу којих одабране државе регулишу пословно
понашање, тј. понашање фирми и тржишне структуре. Кроз цијелу књигу примјетан је велики број
илустрација (примјера из праксе), њих 37, које је аутор користио да представи примјену теоријског и
емпиријског истраживања индустријске организације у "стварном свијету".

2. Коаутор монографије „60 година традиције – 20 година у Српској“, Економски факултет у Источном
Сарајеву и Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2013. година;

Аутор није назначио које дијелове Монографије је он обрадио. Такође, Комисија је мишљења да тема
Монографије није релевантна за оцјену квалификованости кандидата за позицију за коју је конкурисао.

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије избора у звање доцента

1.2. Образовна дјелатност на Економском факултету Источно Сарајево
      У овом периоду др Младен Ребић је изводио наставу из следећих предмета: Микроекономија, Основи
      економије, Финансијска математика и Менаџмент људских ресурса. Кандидат је изводио вјежбе из
      предмета Основи економије на Филозофском факултету у Источном Сарајеву за студијске програме
      журналистика и социологија.

2. Образовна дјелатност послије избора у звање доцента

2.1. Образовна дјелатност на Економском факултету Источно Сарајево – Пале
У овом периоду доц. др Младен Ребић је изводио наставу из следећих предмета: Основи економије,
Микроекономија; Повјерени предмети у оквиру катедре: Локални економски развој; Туризам и локални
економски развој, Туризам и одрживи развој; Предавао предмете: Систем ЕУ, Међународна економија;
Предмети (други циклус студија): Методологија НИР-а, Индустрија и индустријска политика; Локални
економски развој;  Професор предавач на:  Међународна летња школа:  „Business  Communication  –
Buscomm 2014“, Resita Network, Јахорина-Источно Сарајево, 24-29. август 2014. године;

2.2. Списак резултата - доказ о менторству или чланству у комисијама за одбрану магистарског,
     мастер рада или докторске дисертације:

· Члан Комисије за оцјену подобности теме и кандидата докторске дисертације мр Горана Балотића:
“Стратегијске концепције и инструменти системског унапређења конкурентности предузећа у
БиХ“, Универзитета у Источном Сарајеву, 896/16, од 04.06. 2015. године.

· Ментор на одбрани мастер рада кандидата Вање Вукојичић: „Концентрација на тржишту
телекомуникација у БиХ", Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука
број 1052/16 од 07.07.2016. године.
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· Поред наведеног, у осам Комисија учествовао као члан за одбрану магистарског рада.
· Предсједник Комисије за одбрану мастер рада кандидата Бојане Вучићевић: „Реални сектор

привреде БиХ у свијетлу отпорности на кризу", Економски факултет Пале, Универзитет у Источном
Сарајеву, Одлука број 1858/14 од 20. 11. 2014. године;

· Поред наведеног, у осам Комисија учествовао као члан за одбрану мастер рада.
· Такође, др Ребић Младен био је ментор за израду преко 20 дипломских радова и  преко 50 пута био

предсједник или члан комисије за одбрану дипломских радова.

      2.3. Kомисија за писање извјештаја за избор кандидата у универзитетска звања

· Члан Комисије за припремање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање
вишег асистента, Универзитета у И. Сарајеву, 1049/16, од 07.07.2016. године.

2.4. Чланство у другим образовним и наставно научним активностима

· Члан Комисије постдипломски студиј и докторате, Економски факултет Пале Универзитета у
Источном Сарајеву, Одлука број 454/14 од 20.03.2014. године.

· Помоћник декана,  Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву,  Одлука број 01-
272/08 од 13.03.2008. године.

· Члан Научног вијећа Научно-истраживачког института, Економски факултет Пале Универзитета у
Источном Сарајеву, Одлука број 664/14 од 17.04.2014. године.

· Продекан за научно-истраживачки рад, Економски факултет Пале Универзитета у Источном
Сарајеву, Одлука број 01 - 1718/12 од 06.12.2012. године.

· Продекан за наставу, Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука број
2415/16 од 15.11.2016. године.

· Шеф катедре за Економску теорију, политику и развој, Економски факултет Пале Универзитета у
Источном Сарајеву, Одлука број 1962/13 од 31.10.2013. године.

· Главни и одговорни уредник часописа - Зборник радова ЕФИС, Одлука број 01 - 1058/13, од
20.06.2013, године.

· Члан уредништва часописа - Зборник радова ЕФИС, Одлука број 2785/16, од 13.12.2016, године.
· Члан комисије за полагање стручног испита за наставнике (економска група предмета) у Републици

Српској, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, од 2014. године;
· Чланство у научном одбору стручне конференције међународног значаја: Јахорински пословни дани,

у организацији Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву, од 2012. године.
· Члан научног одбора: IV Међународне научне конференције – Enterpreneurship аnd Innovations аs

Precondition фor Economic Development, Економски факултет Подгорица, 17. Јун 2014. године;
· Чланство у организационом одбору научног скупа Економија и криза, Андрићград, у организацији

Универзитета у Источном Сарајеву, 2016. године;

Показатељ квалитета рада наставника у образовној дјелатности исказује се и резултатима студентске
анкете. Као одговорни наставник на горе поменутим предметима, у протеклих пет година доцентског
стажа добио је оцјену одличан, а у структури оцјене стручна способност оцијењена је са одличан.

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије избора у звање доцент

- Пројекат: „Развојна стратегија општине Ново Горажде“, Источно Сарајево, 2007. године;
- Пројекат: „Бизнис план – инвестициони програм проширења и модернизације капацитета предузећа

„Интал“ АД Милићи, Источно Сарајево, 2007. година;
- Пројекат: „Увођење органске производње сјеменског и садног материјала смиља и његово

плантажирање“, Економски факултет Источно Сарајево у кооперацији са Љекобиљем Д.О.О.
Требиње, 2009 – 2010. година;

o Учесник форума: Пројекат интегрираног локалног развоја у БиХ (ILDP) – Swiss Agency for
Development and Cooperation, SDC; МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИНТЕГРИСАНО ПЛАНИРАНЈЕ
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ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА, Сарајево, 30.06.2009. године;
o Учесник форума: Центар за пројектни менаџмент, FP7 И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТЕМПУС IV

ПОЗИВА, Источно Сарајево, 13.03.2009 године;
o Учесник радионице: Центар за пројектни менаџмент, РАДИОНИЦА ЗА ТЕХНИЧКУ ОБУКУ

ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА ТЕМPUS И FP7 ПРОЈЕКТЕ, Источно Сарајево, 17.03.2008 године;
o Учесник форума: Темпус канцеларија Сарајево, ТЕМПУС ДАН – ERASMUS MUNDUS,

Источно Сарајево, 22.02.2010. године;
o Учесник 2 међународног научно-стручног скупа: Привредна комора РС и Савез иноватора

РС, ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА, Банја Лука, 11
и 12. новембар 2010. године;

o Учесник скупа: National Tempus Office in Bosnia and Herzegovina, NATIONAL TEMPUS
INFORMATION DAЅ IN BiH, Источно Сарајево, 24.11.2010. године;

o Учесник - First International Scientific Conference: CRISIS OF TRANSITION AND
TRANSITION OF CRISIS, Бања Лука, 28 и 29. април 2011. године;

o Учесник - International Scientific Conference: ECONOMIC THEORY AND PRACTICE:
MEETING THE NEW CHALLENGES, Мостар, 11. и 12. Новембар, 2011;

o Учесник - International Scientific Conference: ECONOMIC THEORY AND PRACTICE IN
MODERN CONDITIONS, Брчко, 10. и 11. Новембар, 2011;

2. Стручна дјелатност послије избора у звање доцент

- Пројекат: Joint Programme BiH EHEA „Стратешки развој високог образовања и стандарда
квалификација у БиХ“, Заједнички пројекат Европске уније и Вијећа Европе, 2013-2015;

- Пројекат: „Benchmarking as atool for improvement of higher education performance“, Project
management unit KU Lueven and University of Mostar, 530696-Tempus-1-2012-1-BE-Tempus-SMGR,
2012;

o Учесник форумa: Министарство цивилних послова БиХ,  ИНФО ДАН -  ЗДРАВЉЕ -  ФП7 -
СЕДМИ ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЕУ, Институт за научна
истраживања и развој Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 24.04.2012;

o Учесник форума: Министарство цивилних послова БиХ, ИНФО ДАН - ФП7 -
МОБИЛНОСТ ИСТРАЖИВАЧА - МОГУЋНОСТИ И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ,
Ректорат Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 10.05.2012;

o Учесник форума: European Commission - Министарство цивилних послова БиХ, ИНФО
ДАН – JRC - ЗДРУЖЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР – ФУНКЦИЈА, АКТИВНОСТИ И
МОГУЋНОСТИ, Хотел Europa, Сарајево, 05.06.2012;

o Учесник 3  научно-стручног скупа:  Привредна комора РС и Савез иноватора РС,
ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА,  Бања Лука,  12.
новембар 2012. године;

o Учесник радионице: Министарство цивилних послова БиХ и Аустријска развојна агенција,
ПРИПРЕМА ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКТА – FP7, International University Sarajevo, Сарајево,
20.11.2012. године;

o Учесник радионице: Министарство цивилних послова БиХ и Аустријска развојна агенција,
ПРИПРЕМА ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКТА, Парламентарна скупштина БиХ, Сарајево,
29.03.2013. године;

o Учесник форумa: National Policy Dialogue Conference on "PERSPECTIVES FOR
IMPROVEMENT OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN BOSNIA AND HERZ."
RRPP Conference, Сарајево, 25.06 2013. године;

o Учесник радионицe: “TРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
ФОНДОВА ЕУ”, Revicon, Сарајево – Holiday In, 24 i 25.09.2013. године;

o Учесник конференције: “ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО НАЈВАЖНИЈИ ГЕНЕРАТОР
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА – КАКО ИХ ПРИВУЋИ“, Удружење економиста Републике
Српске SWOT / кабинет председника Републике Српске, Теслић, 06. децембар 2013. године;

o Учесник радионице: „КАКО КОРИСТИТИ „ХОРИЗОНТ 2020“ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ИСТРАЖИВАЧКО-ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ЕУ 2014-2020“, Академија за Еуропско
право, Београд, Србија, 12.03.2014. године;

o Учесник семинара: „USING HORIZON 2020 FUNDING FOR RESEARCH AND
INNOVATION PROJECTS“, Академија за Еуропско право, Београд, Србија, 23.04.2014.
године;

o Учесник семинара: „PREPARING PROJECT BUDGET FOR RESEARCH AND
DEVELOPMENT PROJECTS FOR EU PROGRAMMES“, Академија за Еуропско право,
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Београд, Србија, 24.04.2014. године;
o Учесник МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ ЛЕТЊЕ АКАДЕМИЈЕ: „ENTERPRENEURSHIP AND

INTERCULTURAL ENVIROMENT“, Resita Network, Блед, Словенија, 05-08. juna 2014.
године;

o Учесник МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ ЛЕТЊЕ АКАДЕМИЈЕ: “ENTERPRENURIAL
UNIVERSITY“, Resita Network, Подгорица, Црна Гора, 10-13. септембар 2015. године;

o Учесник семинара „ПОДИЗАЊЕ СВИЈЕСТИ АКАДЕМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БИХ –
ESTABLISHMENT OF THE STATE AID SYSTEM IN BIH“, Projekat IPA 2012 EUSASP,
Sarajevo, Hotel Marriott, 12. novembar 2015;

o Учесник МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ ЛЕТЊЕ АКАДЕМИЈЕ: “FAILURE OF SMALL AND
MEDIUM SIZED ENTERPRISES“, SEE EIC, Темишвар, Румунија, 03-06. новембар 2016.
године;

6. Резултат интервјуа са кандидатима

Интервју са кандидатом др Младеном Ребић одржан је 6.  марта 2017.  године.  Кандидат је упознат са
начином рада Комисије и принципима којима се она руководи у свом раду. Основу интрвјуа представљале
су слиједеће теме:
Прво, кандидатово схватање модерних тенденција у научној области у којој се бира  у наставничко звање.
Друго, кандидатово разумијевање и праћење модерних метода анализе у области теоријске економије.
Треће, кандидатово праћење модерне литературе у области за коју се бира и за дисциплине које предаје.
Четврто, кандидатова визија развоја модерне економске науке и њеног утицај на промјену и обликовање
наставних планова и програма дисциплина које треба да предаје.
Пето, кандидатово поимање практичног смисла изучавања дисциплина које предаје.
Шесто, кандидатов однос према мултидисцилинарности економских истраживања.
Седмо, процјена кандидатове посвећености послу којим се бави, процјена академског приступа кандидата
послу и оцјена спремности за уважавање дргачијих приступа и мишљења.

Током разговора,  кандидат је показао да разумије модерне тенденције и да је информисан о њима у
научној области за коју се бира, као и да, са аспекта њему доступних ресурса, прати тенденције у модерној
економској науци и њихове утицаје на обликовање нових метода наставе из Основа економије и
Микроекономије. Такође, кандидат је показао добро познавање тенденција у обликовању модерних
наставних планова и програма, те литературе дисциплина које као доцент предаје на матичном факултету.
У разговору, а то је потврђено и кроз радове, кандидат је показао велико разумијевање практичног смисла
изучавања дисциплина које предаје. Његова тенденција је да економске принципе препозна у окружењу,
да појавне облике економске активности објасни законитостима које је открила економска наука ... Готово
сви његови радови имају јасно истакнуту ту димензију. Кандидат је показао познавање већег броја
економских дисциплина. Његово поимање економских истраживања везано је за мултидисциплинарни
приступ. Такође, кандидат је оставио утисак истраживача који уважава другачије приступе истом
проблему и другачија мишљења, затим утисак стрпљивог и истрајног истраживача спремног на одрицање
у циљу достизања научне истине.

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)

Кандидат је раније биран у наставничко звање и изводио је наставу на високошколској установи, о чему је
приложио релевантна документа, тако да се одредба члана 93. Закона о високом образовању РС не односи
на њега.

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу увида, разматрања и оцјене примљене документације по Конкурсу, и поређењем са
минималним условима за избор у звање ванредног професора из члана 77. Закона о високом образовању
Републике Српске (Службени гласник РС, бр. 73/10), можемо закључити да једини пријављени кандидат
на Конкурс др Младен Ребић испуњава све прописане услове за избор у звање ванредног професора. Свој
закључак Комисија темељи на слиједећим чињеницама:
1. Кандидат је провео у настави један, Законом предвиђен,  изборни период у звању доцента.
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2. Након избора у звање доцента, објавио је тринаест научно-истраживачких радова са рецензијом, од који
је девет презентовано на међународним научним конференцијама, и четири у водећим часописима
националног и регионалног  значаја. У 9 радова др Младен Ребић је први аутор, у 3 рада је други аутор, а
један рад је његово самостално дјело.  Објављени радови,  по категоризацији коју су дале надлежне
редакције, по свом садржају и резултатима, представљају допринос науци, а првенствено ужој научној
области Теоријске економије.

3. Послије избора у звање доцента кандидат др Младен Ребић објавио је запажену књигу „Индустријска
организација и антимонополска политика“ која по свом садржају, обиму и квалитету проведене анализе
представља јединствен допринос изучавању тржишне структуре и употпуности задовољава Законом
предвиђени услов за избор у звање ванредног професора.

4. Према документацији која је приложена уз пријаву на Конкурс, кандидат је био једном члан комисије за
оцјену подобности кандидата и теме докторског рада, ментор за један мастер рад, једном предсједник
комисије за одбрану мастер рада, осам пута члан комисије за одбрану магистарског рада, и осам пута члан
комисије за одбрану мастер рада.   Такође,  био је преко 20  пута ментор за израду дипломских радова и
преко 50 пута предсједник или члан комисије за одбрану дипломског рада.

Руководећи се одредбама Закона о високом образовању Републике Српске и Правилника о поступку и
условима избора академског особља, те цијенећи остварене резултате и показани интерес за усавршавање
у наставном и научно-истраживачком раду кандидата, Комисија једногласно са задовољством предлаже
Научно-наставном вијећу Економског факутета  Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се
доцент др Ребић Младен изабере за наставника у звање ванредни професор за ужу научну област
Теоријска економија, на Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Чланови Комисије:

1. Проф. др Рајко Томаш, редовни професор, Теоријска економија,
Економски факултет Универзитета у Бањалуци

2. Проф. др Хамид Алибашић, редовни професор, Теоријска
економија, Економски факултет Брчко Универзитета у
Источном Сарајеву

3. Проф. др Миливоје Радовић, редовни професор, Економија,
економија јавног сектора и тржиште рада, Економски
факултет Универзитета Црне Горе Подгорица

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.)
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Источно Сарајево:___________ Члан(ови) Комисије:
1._______________________

2._______________________


