
На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 57. Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву, Наставно - научно вијеће Економског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву је на XXVII сједници одржаној дана 16.04.2015. године, донијело 

Одлуку, број: 610/15, о именовању Комисије за припремање извјештаја за избор 

наставника у звањe доцент, ужа научна област Пословне финансије (ужа област 

образовања Финансијска тржишта), по расписаном конкурсу у дневном листу „Глас 

Српске“ од 04.03.2015. године, у саставу:  

1.  Др Спасоје Тушевљак, ванредни професор, Факултет пословне економије 

Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, (ужа научна области „Пословне  

финансије“), предсједник; 

2. Др Драган Микеревић, редовни професор, Економског факултета 

Универзитета у Бања Луци ( ужа научна област „Пословне финансије“), члан.  
3. Др Александар Стојановић, ванредни професор, Економски факултет Пале 

Универзитета у Источном Сарајеву, (ужа научна области „Фискална 

економија“), члан; 
 
 У складу са одредбама чланова 91. и 92. Закона о високом образовању, а након увида у 
конкурсни материјал пријављених кандидата, Комисија Наставно-научном вијећу Економског 
факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси 
 

И 3 В Ј Е Ш Т А Ј 

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У 

ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ (УЖУ 

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА: ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА)  

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен:04.03.2015.године у „Гласу Српске“ 

Ужа научна/умјетничка област:Пословне финансије, Ужа образовна 

област:Финансијска тржишта 

Назив факултета:Економски факултет Пале, Алексе Шантића 3, 71 420 Пале 

Број кандидата који се бирају:један(1) 

Број пријављених кандидата:један(1) 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме:МИЛАН (Митар) РАДОВИЋ 

Датум и мјесто рођења:21.08.1974. године, Сарајево 

Установе у којима је био запослен:Радио у неколико банака на различитим позицијама, 

а од 2010 године на дужности је генералног директора Нове банке АД Бања Лука, са 

мандатом до 2017 године 

Звања/ радна мјеста: Генерални директор Нове банке АД Бања Лука, са мандатом до 

2017 године 

 



Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснвне студије 

Назив институције:Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет Бања Лука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 29.02.2000. године 

 

Постдипломске студије 

Назив институције:Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица 

Мјесто и година завршетка:Суботица, 12.02.2010. године 

Назив магистарског рада:Стратегијско управљање ризиком банкарских кредита 

 

Докторат 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица 

 

Мјесто и година завршетка: Суботица, 24.12.2013. године 

 

Назив дисертације:Стратегија АЛМ концепта у процесу управљања кредитним 

ризиком банке 

 

 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог избора: 

 

1 „Принципи за управљање ликвидношћу у банкама“, Зборник радова VIII конгреса Савеза 
рачуновођа и ревизора Републике Српске-„Рачуноводство, ревизија и финансије у функцији 
опоравка привреде Републике Српске 2004“ 
2.“Свјетска финансијска криза и њен утицај на банкарски сектор у Републици Српској“, 
„ФИНРАР“  часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, број 11/08 
3.“Управљање каматним ризиком, „ФИНРАР“, часопис Савеза рачуновођа и ревизора 
Републике Српске, број 05/10, УДК 336.781/785 
4.“Управљање квалитетом и ризиком кредитног портфолија банке“ , „ФИНРАР“,  часопис 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, број 07/10, УДК 336.77/78 
5.“Примена АЛМ концепта у стратегијском управљању кредитним и каматним ризицима 
банке“, Зборник апстраката XVII интернационалног научног скупа  СМ 2012, УДК 
005.334:336.717.061 
6.“АЛМ концепт у функцији управљања кредитним ризицима у банкама“, „Анали“ , часопис 
Економског факултета у Суботици, Vol. 48, број 27/2012 
7.“АЛМ концепт у функцији агрегата и ресурса банке“ ,  „Анали“, часопис  Економског 
факултета у Суботици, Vol. 49, број 29/2013 

8.“АЛМ концепт у функцији ликвидности пословне банке“, „Нови економист“, часопис за 
економску теорију и праксу, број 15/2013, УДК 336.71:658.153 

9.“Капитални стандарди и солвентност банака у окружењу“, II Интернационални научни скуп 
ЕКОНБИЗ 2014, „Економија и бизнис“. 
10.“АЛМ стратегија смањења ризика кредитног портфолија банке“,  Научно- стручна 
конференција са међународним учешћем „Јахорински пословни дани 2015 

 



4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог  избора:  

Кандидат је учествовао у бројним програмима перманентног образовања банкарских 

службеника као предавач и демонстратор.  

 

 

 

 

 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог  избора 

 

Кандидат је учествовао у конципирању и изради већег броја програма стручног 

усавршавања службеника у банкарском сектору.  

 

 

 

 

 

6. Резултат интервјуа са кандидатима 

Комисија је у два наврата разговарала са кандидатом о проблемима и перспективама 

развоја финансијског сектора и значају  непосредније сарадње академске и пословне 

заједнице у процесу прилагођавања система образовања потребама привреде. Утисци 

Комисије су изузетно позитивни и квалификују кандидата као особу са широким 

економским образовањем и респективним искуством, која сериозно и аналитички 

сагледава проблеме економије у цјелини потенцирајући значај свеобухватног 

сагледавања интеракција финансијског и реалног сектора, уз апострофирање 

неопходности темељних реформи у институционалној сфери. 

Комисија је стекла убјеђење да кандидат др Милан Радовић  испуњава све стручне и 

академске стандарде за избор у наставничко звање и да ће његово ангажовање на 

Економском Факултету Пале допринијети расту академског потенцијала и развоју 

Факултета и Универзитета 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На основу Одлуке о именовању Комисије за припремање Извјештаја о 

пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцент за ужу научну 

област Пословне финансије (ужа област образовања: Финансијска тржишта) бр. 

610/15 од 16.04.2015.године, преузели смо конкурсну документацију из које 



произилази да се на конкурс пријавио др Милан (Митар) Радовић као једини 

кандидат. Пријава и приложена документација, укључиво  објављени радови и 

магистарска и докторска дисертација, неспорно указују да пријављени кандидат, 

др Милан Радовић,  испуњава све формалне услове за избор у звање доцента на 

Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву. 

Увидом у приложене радове, магистарску и докторску дисертацију стекли смо 

неподијељено убјеђење да су библиографске јединице кандидата урађене на 

завидном научно-истраживачком нивоу што нас, укључиво и разговор са 

кандидатом, држи у увјерењу да са посебним задовољством   једногласно 

предложимо Научно-наставном вијећу Економског факултета Пале и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву да се др Милан (Митар) Радовић изабере у 

звање доцент за ужу научну област Пословне финансије (ужа област образовања: 

Финансијска тржишта) 

 

 

 

 

Чланови Комисије: 

 
1.  __________________________________________________________________ 

Др Спасоје Тушевљак, ванредни професор, Факултет пословне економије 

Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, (ужа научна области „Пословне  

финансије“), предсједник; 

 

2. ___________________________________________________________________ 

Др Драган Микеревић, редовни професор, Економског факултета 

Универзитета у Бања Луци ( ужа научна област „Пословне финансије“), члан.  
 

3. ___________________________________________________________________ 

Др Александар Стојановић, ванредни професор, Економски факултет Пале 

Универзитета у Источном Сарајеву, (ужа научна области „Фискална 

економија“), члан; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


