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НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

доцентa, ужа научна област: Теоријска економија (ужа образовна област:  

Теоријска економија ) 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета у Палама ,Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ:    173/18 од 5.2.2018 године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 6.12.2017. године, за избор у академско звање доцента,ужа научна 

област : Теоријска економија (ужа образовна област:  Теоријска економија) 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1.   Бранко Ђерић,редовни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна област: Теоријска економија 

Датум избора у звање: 23.03.1996 

Универзитет: Универзитет Источно Сарајево 

факултет/академија : Правни  факултет Пале и Економски факултет Пале   

2.  Горан Поповић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област : Теоријска економија 

Датум избора у звање: 18.05.2016 

Универзитет : Универзитет Бања Лука 

факултет/академија: Економски факултет Бања Лука 

3. Младен Ребић , ванредни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 

Ужа научна/умјетничка област : Теоријска економија 

Датум избора у звање:  27.4.2017 

Универзитет : Универзитет Источно Сарајево 

факултет/академија : Економски факултет Пале 

 

На претходно наведени конкурс  су се јавила два кандидата: др Предраг Млинаревић 

и др Бошко Мандић, с тим да је пријава др Бошка Мандића неблаговремена и није 

узета у разматрање. Пријава др Предрага Млинаревића је била потпуна и 

благовремена и као таква је узета у разматрање.   

 



 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 39 Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном  вијећу Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 30.11.2017. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 6.12.2017.године 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Звање: Доцент, УНО:Теоријска економија, УОО:Теоријска Економија 

Број пријављених кандидата 

2(два)  од којих је једна пријава неблгаовремена и није узета у разматрање 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Предраг (Драгомир) Млинаревић 

Датум и мјесто рођења 

15.10.1984. године, Соколац 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет Источно Сарајево, Економски факултет Пале 

Звања/радна мјеста 

Асистент и Виши асистент 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Удружење економиста SWOT 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 



 

 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет Пале, 2003-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

Економија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,52, дипломирани економиста 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Пале, 2008-2012 

Назив студијског програма, излазног модула 

Смјер: Макроменаџмент 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,88, магистар економских наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Компаративна анализа привредног раста, отпорност на рецесију и проблеми 

структурнух промјена земаља у транзицији“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Теоријска економија 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Економски факултет Пале, 26.12.2013, 7.9.2017 

Наслов докторске дисертације 

„Ефикасност економске политике у процесу структурне трансформације 

привреде Босне и Херцеговине“ 

Ужа научна област 

Теоријска економија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Универзите Источно Сарајево, асистент 2008-2012 

2. Универзитет Источно Сарајево , виши асистент 2012-2017 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Предраг Млинаревић „ Управљање девизним курсом „, Зборник радова 

Економског факултета Источно Сарајево, 2008; 

 У овом раду аутор се бави проблематиком управљања девизним курсом. Сама дефиниција девизног 

курса,  као цијене по којој се јединица једне валуте размјењује за јединицу друге валуте, у себи 

,уједно, крије и открива значај девизног курса за једну националну економију. Величине БДП, увоза, 

извоза, и других макроекономских агрегата јављају се као последица активности у реалном 

економском сектору. Да би се извозило, прво се мора произвести, а то са друге стране захтијева 

ангажовање радне снаге и осталих фактора производње. Но, извоз је једино могућ уколико су цијене 

конкурентне на свјетском тржишту, а то зависи од више фактора: продуктивности, коришћења 

економије обима, производних и управљачких технологија итд. Међутим, извозни потенцијал бива 

неупотребљив, а напори у реалном сектору узалудни, уколико се девизни курс промијени на начин 

који ће извозне производе учинити цјеновно неконкурентним. Отуда и велики значај и велико 

интересовање за девизни курс од стране носиоца економске политике. Исувише је велики значај 

девизног курса за националну економију да би се његово формирање препустило стихији тржишних 

снага, без напора да се њиме управља. Због тога не чуди податак даје литература о девизним 

курсевима богата, те да ово подручје, уз инфлацију,представља најчешће истраживан феномен у 

економској науци. 

 



 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

1. Предраг Млинаревић, „Домети фискалне политике у подстицању привредног 

раста“, Зборник радова Економског факултета Пале, 2013; 

Питање употребе експанзивног фискалног инструментарија у циљу подстицања раста 

производило је у прошлости, као и данас,значајне подјеле међу економистима. Та 

подјељеност манифестује се у доктринарном и практичном аспекту. Доктринарни аспект 

тангира различите приступе државном интервенционизму. И док његове присталице на 

таласу кејнзијанског учења сматрају да рецесија може постати трајна појава ако држава не 

посегне за антицикличним политикама,присталице непогрешивости тржишта сматрају да би 

то резултирало инфлацијом без ефекта на раст. Уовом раду се, уз неизбјежан осврт на генезу 

биполарних мишљења, презентују резултати емпиријских студија и властитих истраживања о 

вриједности релевантних фискалних мултипликатора као реалне мјере ефектуизације 

фискалних стимуланса на привредни раст. Непосредним довођењем у везу одговарајућих 

пакета фискалних стимуланса са растом економске активности доћи ће се до одговора на 

питање о дјелотворности антицикличних мјера. Показало се да су резултати различити за 

развијене земље у односу на оне које спадају у групу ЗУР. За ЗУР се показало знатно 

кориснијим ослањање на јавне инвестиције у односу на раст јавне потрошње. То би требало 

да послужи као путоказ носиоцима економске власти у компоновању мјера које ће 

сачињавати антицикличну економску политику у вријеме актуелне кризе. 

2. Бранко Ђерић, Горан Балотић, Предраг Млинаревић, „Рефлексије имиџа БиХ 

на њену економску перспективу“, Годишњак Правног факултета у Источном 

Сарајеву, 2013; 

Рад се бави истраживањем утицаја имиџа земље на економску перспективу. Истиче се да имиџ 

представља слику у очима јавности о једној земљи,односно  држави до које се долази на бази 

масе примљених порука, како оних  позитивних, тако и негативних. Тренутно , имиџ БиХ, 

дакле њена позиција и статус у свијести потрошача и потенцијалних пословних партнера у 

свијету је врло лош. Први корак у измјени тог стања је стварање  одговарајуће стратегије која 

ће промијенити такав имиџ и поправити  га у очима јавности.  Јачањем позитивног имиџа 

земље повећаће се и  конкурентска предност производа и произвођача и националне привреде  

у цјелини. Осим тога, у раду се закључује да ће стварање атрактивног инвестиционог 

амбијента  привући  значајне СДИ, које су најкраћи пут подизања рејтинга и привлачности 

једне земље, односно њеног економског развоја и просперитета. 

3. Предраг Млинаревић, Горан Балотић, „Ефекти конкурентности туристичке 

понуде на привредни раст“, II Научно-стручна конференција Јахорински 

пословни дани – Предузетништво, гастрономија, туризам 05.-09.03.2013, 

Јахорина; 



 

 

Конкурентска борба на туристичком тржишту одвија се најјачом снагом на пољу способности 

препознавања латентне тражње и креирања понуде која ће бити у стању да је задовољи. Из тих разлога 

сектор туризма је један од најбрже растућих сектора у свијету, који је у случају БиХ (РС) још увијек 

далеко од својих развојних лимита. Може се закључити да на туристичком тржишту понуда креира 

тражњу, за разлику од других подручја гдје важи углавном обрнуто. С обзиром на претходно наведени 

значај понуде овај рад се  превасходно фокусирао на њене аспекте, с посебним нагласком на позицију 

и перспективе туристичке конкурентности БиХ. У другом  дијелу рада  у непосредну везу је доведена 

конкурентност ,са кључним макроекономским индикаторима, прије свега привредним растом. 

 

4. Горан Балотић, Предраг Млинаревић, „Принципи нове економије и њихове 

импликације на подизање нивоа конкурентности“, Интернационални научни 

скуп ЕКОНБИЗ 2013 Економија и бизнис , 30-31.05.2013, Бијељина; 

Овај рад у центар интересовања ставља значај нове економије, као и принципе на којима она почива. 

Нова економија је концепт у савременој економији, настао крајем 20. вијека, као одговор на ново 

настала кретања и тенденције у непредвидивом глобалном окружењу. Принципи нове економије 

почиивају на одредницама као што су интелектуални капитал, знање и вјештине, креативност и 

иновативни начин размишљања, нове и зелене технологије, информације. Фокус није на 

расположивости фактора производње, већ на њиховом квалитету. Суштина нове економије је у томе 

да нове изворе богатства чине знање и информације, а не капитал, сировине, материјали, енергија. На 

крају се закључује да без примјене принципа нове економије у пракси није могуће градити 

конкурентност, као кључни задатак сваке националне економије у 21. вијеку, који је предуслов раста 

друштвеног стандарда, развоја и бољег квалитета живота.  

 

5. Владимир Вујовић, Мирјана Максимовић, Предраг Млинаревић, Горан 

Балотић, „Интернет ствари-технички и економски аспекти примјене“, 

ИНФОТЕХ, Јахорина, март, 2015; 

Нови начини за повезивање људи, комуникацију, стварање, коришћење и дијељење информација, као 

и много тога другог, створило је информационо-комуникациони стуб друштва без којег се више не 

може - Интернет.у овом раду се сходно наведеном истражују технички и економски аспекти концепта 

Интернет ствари.  Брзи развој Интернета ствара нову визију Интернета ствари - концепта, који описује 

повезаност паметних уређаја,конвенционалних потрошачких елемената и физичког власништва преко 

Интернета, омогућавајући на тај начин многе иновативне могућности. Бенефиције које се постижу 

увођењем нових концепата нису само социолошког и технолошког карактера, већ представљају и 

значајан елемент економског аспекта. Сматра се да ће Интернет ствари довести до великих новчаних 

уштеда, побољшања производа, квалитета услуга а самим тиме и до задовољства како произвођача 

тако и потрошача. Због наведених елемента, потребно се детаљно посветити анализи и развоју 

Интернета ствари са два веома битна аспекта: технологије и економске исплативости, што је кроз овај 

рад и представљено. 

 

6. Јелена Мићић, Предраг Млинаревић, Горан Балотић, „Influence of 6 indicators 

of the Global Competitiveness Index on real economic indicator - case of six 

Southeast Europe countries”, 10th Annual South East European Doctoral Student 

Conference 17&18, Greece, September 2015; 

This paper analyzes the interdependence between six pillars of Global Competitiveness Index 

and change rates of Gross Domestic Product and Exports in six Southeast Europe countries: 

Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro, Romania and Bulgaria. The analysis is 

based on annual data of Global Competitiveness Index issued by World Economic Forum and 



 

 

real Gross Domestic Product and Exports rates over the period from 2009 to 2014 year. The 

main objective of this work is to determine whether changes of value of six pillars of Global 

Competitiveness Index had a significant impact on future trends in the export and overall 

production. Through extensive benchmark analysis and detailed mathematical analysis we find 

that six pillars have a positive impact on Gross Domestic Product and Exports. This results also 

indicates that individual pillars have a different impact on real production and export i.e. the 

specific indicators have more intensive interdependence with real variables. This all 

acknowledges the necessity of an intense analysis of competitiveness in particular national 

economy to help it through active economic measures to improve the competitiveness of the 

country that would lead to better macroeconomic performance on the ground. 

 

7. Предраг Млинаревић, Горан Балотић, “Democracy and economic progres -

delusion or proven causality: case of transitional countries”, International Scientific 

Conference, UNITEH, Gabrovo, 2015, Proceedings, Volume IV; 

Competition as a fundamental institution of the market economy is based on the freedom of individuals and 

their autonomy in making economic decisions. On the other hand, the interdependence between freedom and 

economic development is not uni-directional.Namely, the freedom, at its whole breadth, is considered as the 

top developmental achievement. The development consists of removing different kinds of unfreedoms that 

leave people with little choice and little opportunity to achieve their meaningful action. Connections between 

different sorts of freedom are practical and casual. There are strong evidences that economic and political 

freedoms are helping each other to strengthen, rather than were conflicting.Contrary to such an attitude, there 

is an opinion of opposition between political freedom and possibility of satisfying economic needs. Simply 

speaking, these views in an indirect way, trying to say that democracy prevents or slows down economic 

growth.This paper will focus on analyzing the impact of democracy and political freedom to economic 

progress, and a wider social sphere that is integrally linked to the achievement of development in transition 

countries.Narrowing the idea of economic development on indicators of GDP growth, contributes to creating 

a distorted picture of economic success based on the limitation of freedom for the sake of more rapid 

economic expansion.This kind of conclusion brings the danger of affirmation of authoritarianism and self-

restriction as a necessary precondition for elimination of economic hardship.Therefore it is of utmost 

importance to properly enlighten the causality between democracy and economic progress to avoid the pitfalls 

of populism,which could through politicization of social desperation result voluntary acceptance of some 

form of autocracy and non-free society 

8. Јелена Мићић, Предраг Млинаревић, “Entrepreneurial environment in southeast 

Europe –case study of nine countries”, International Scientific Conference, 

UNITEH, Gabrovo, 2015, Proceedings, Volume IV; 

South-east Europe has always been a turbulent part of Europe. Events on the territory of SEE region, for the 

most of its countries had a very negative impact on the business environment, productivity and 

competitiveness during the past twenty years. For this reason, these countries need to make additional efforts 

in the field of entrepreneurial environment and business sophistication in order to capture the connection 

withdeveloped countries’trends.The past economic crisis was clearly structural and very complex with evident 

ineffectiveness of global institutional setting, disrupting the natural balance, the spread of crises deepening 

inequality, increasing poverty, social discontent, hunger and epidemic.What is the opportunity for small open 

economies in terms of globalization to build and maintain sustainability and desirable competitiveness?The 



 

 

entrepreneurial environment has particular importance at a time of overcoming the crisis and may be crucial 

to the success of the government's anti-crisis measures. In the context of globalization, national economies 

have imperative task of harmonizing national legislation with international norms.Certainly the first and 

indispensable step in efforts to provide affordable and propulsive economic environment is defining our 

current position by the parameters of entrepreneurial environment and ease of doing business, as well as 

identifying the progress made in the last decade, and a comparison of these parameters with the countries of 

the region.Having in mind mentioned reasons this paper analyses the most important indicators of 

entrepreneurial environment that determine the ease of doing business in one national economy and compared 

to the same indicators in nine countries of the region.For the ten main indicators that the World Bank seen as 

fundamental for the ease of doing business in the national economy, with the aim of presenting a clearer 

regulatory developments, will be analyzed ten-year trend.Countries of the region under this study are: Bosnia 

and Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bulgaria, Romania, Greece, Croatia and Albania. 

 

9. Предраг Млинаревић, Борка Поповић, Горан Балотић,“ Утицај финансијских 

мјера државе на доступност и цијену капитала“, Интернационални научни скуп 

ЕКОНБИЗ 2014 , Бијељина; 

Један од кључних фактора који опредјељује опстанак постојећих и оснивање нових привредних 

субјеката јесте доступност финансијског капитала. При томе, доступност треба посматрати, како кроз 

количину финансијских средстава која су расположива на финансијском тржишту, тако и кроз 

доступност његове профитабилне употребе. Овај рад анализира значај доступности капитала и 

могућности утицаја дражве на повећању његове доступности.  О значају овог фактора најбоље говори 

то што Свјетска банка при оцјени атрактивности пословног окружења посебну пажњу посвећује овом 

индикатору. У вријеме кризе, проблем доступности постаје још наглашенији. Финансијске 

институције усљед ризичнијих услова пословања настоје превенирати финансијске потешкоће 

ригорознијим критеријумима при одобравању кредита., што неријетко прати раст цијене по којој 

уступају своја средства. То посљедично доводи до смањења доступности капитала привредним 

субјектима, те резултира неликвидношћу и пропадањем самих предузећа. Имајући у виду овакав 

неповољан развој догађаја, већина развијених земаља је мјерама монетарне и финансијске природе 

покушала обезбиједити већу доступност капитала привреди. У  раду су приказани стандардни 

инструменти који стоје на располагању држави у остваривању наведених циљева, с посебним освртом 

на домете њихове примјене у индустријски развијеним земљама. Срж интересовања је била усмјерена 

на потенцијалне ефекте и могућност примјене тих мјера у Босни и Херцеговини. 

 

10. Предраг Млинаревић, „Значај и могућности вођења аутономне индустријске 

политике у контексту европских интеграција“,Аcta Economica, бр.26,јун,2017; 

 Истраживање у овом раду је усмјерено на могућности вођења, као и на потенцијалне ефекте 

индустријске политике. Након дугог периода у којем је било у својеврсном научном егзилу, 

питање индустријске политике се поново нашло у центру интересовања како академске, тако и 

укупне јавнoсти. Посљедња криза, због природе узрока који су до ње довели, у развијеним 

земљама очистила је пут за повратак концепту индустријске политике, битно промјенивши 

оптику посматрања ефективности њене примјене у подстицању привредног раста. Паралелно 

са овим процесом у развијеним земљама, земље у развоју, нарочито оне са неуспјешно 

спроведеном транзицијом, суочиле су се са потребом промјене постојећих модела раста. 

Модел заснован на потрошњи и увозу исцрпио је своје потенцијале и из угла његовог утицаја 

на текућа економска кретања, док је у дужем временском хоризонту постала више него 

очигледна његова неодрживост. Афирмација новог модела који би био заснован на инвести-



 

 

цијама и извозу претпоставља нужни процес реиндустријализације. У том смислу се отвара 

дилема: у ком облику и на који начин примијенити индустријску политику која би се 

ефектуирала кроз обнову производне основе. 

 

11. Слађана Пауновић, Горан Балотић, Предраг Млинаревић „Мјерење и значај 

ефикасности туристичког сектора за валоризацију туристичког потенцијала“, 

IV Научна Kонференција са међународним учешћем Jахорински пословни 

форум 2017;Стратешки избори и одрживи развој туристичких дестинација, 

Јахорина, 23-24. фебруара 2017. године; 

Туризам је једна од најбрже растућих привредних дјелатности која генерише значајан раст БДП-а и 

запослености. Економије бројних земаља почивају на приходима који се остварују у туризму. 

Нарочито је то случај са земљама које су на средњем нивоу развоја попут Хрватске, Грчке и других 

медитеранских земаља. Међутим, високо учешће туризма у БДП-у не мора нужно да значи да је 

туристички сектор тих земаља ефикасан. Управо су резултати истраживања у овом раду показали да 

не постоји нужна корелација између достигнутог степена ефикасности у туризму са његовим удјелом 

у БДП, док постоји висока корелација са БДП по глави становника. У раду је представљена анализа 

ефикасности туристичких сектора 34 европске земље примјеном анализе обавијања података. 

 

12. Предраг Млинаревић, Звјездана Гавриловић, Борка Поповић, „Financial 

Implications of Value Image of Country of Origin on The Development of The 

National Economy“, Proceedings of the International Scientific Conference „The 

Priority Directions of National Economy Development, Faculty of Economics, Niš, 

13. October, 2016. 

The study of the mutual influence of  the image of the country of origin and brand or image of 

the company has so far in terms of research ended with the establishment of the existence of 

that connection primarily from the perspective of marketing. The effects of overflow have been 

also exhausted at the level of strengthening the brand products and consumer's perception 

about it. An analysis of the necessary policies aimed at strengthening the national brand that 

would make the basis for the effects on the wider economic base stayed behind. The subject of 

this paper is exactly to find an answer which are channels of influence of a positive image of 

the country in the economic structure that can activate a positive feedback between the 

national, corporate and even sectoral image. Using the positive experiences of transitional 

countries will show that the process of making a national brand of endogenous character that is 

not only dependent on isolated activities of individual companies. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је изводио вјежбе на предметима: Макроекономија, Основи економије, 

Међународна економија, Теорија развоја, на првом циклусу студијског програма 

Економија, као и Туризам и одрживи развоја на студијском програму Туризам и 

хотелијерство на Филозофском факултету. На другом циклусу је изводио вјежбе из 

предмета Методологија НИР-а и Макроекономија и развој Ј-И Европе. Такође је члан 



 

 

Уредништва Зборника радова економског факултета Источно Сарајево. 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је изводио вјежбе на предметима: Макроекономија,  Теорија развоја и 

Међународна економија на првом циклусу студијског програма Економија. На 

другом циклусу је изводио вјежбе из предмета Методологија НИР-а , 

Макроекономија и развој Ј-И Европе и Регионална спољна трговина и 

конкурентност.  

Такође је члан Уредништва Зборника радова економског факултета Источно 

Сарајево, члан Уредништва часописа Квартални монитор и Newsletter-a Удружења 

економиста SWOT, гдје је аутор редовних анализа макроекономских  и кретања 

реалног сектора економије.  

Предраг Млинаревић је и стални члан Комисије за избор стипендиста у БиХ њемачке 

фондације Конрад Аденауер. 

Носилац је Сребрењака Светог Архиђакона Стефана којим је  одликован од стране 

предсједника Републике као један од најбољих студената у Републици Српској, као и 

Захвалнице Општине Соколац за допринос развоју општине. Стипендиста је великог 

броја домаћих и међународних фондација и ораганизација: Фонд „др Милан Јелић“, 

Влада РС, Јахорина осигурање, Бона фидес, Општина Соколац , Фондација Конрад 

Аденауер итд. 

У току процеса студентског вредновања наставног процеса путем студентске анкете 

остварио је изузетно високе оцјене у свим сегментима које су предмет анкетирања. 

 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Кандидат је био ангажован као аутор на пројекту Центра цивилних инцијатива 

„Буџет народу“, гдје је радио функционалну и финансијску анализу процеса 

буџетирања на седам нивоа власти у БиХ. 

Посједује цертификат British Council о познавању енглеског језика (Aptis тест-С). 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА1 

Прије почетка усменог интервјуа, Комисија је констатовала и упознала кандидата да 

је извршила увид у комплетан  конкурсни материјал и кандидату поставила три 

питања: 

1. Иновативност и конкурентност БиХ и динамика развоја? 

                                                 
1 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 



 

 

2. Јануарски скуп у Давосу 2018 и оцјене потенцијала могуће будуће економске 

депресије у свијету? 

3. Економска интеграција земаља Западног Балкана у ЕУ? 

 

 

  

  

Пошто је кандидат саопштио да су му питања јасна Комисија је наставила процес  

интервјуа и разговора са  кандидатом, др Предрагом Млинаревићем. Кандидат је 

представио резултате свога рада у области Теоријска економија, те напоменуо да се 

пријавио за избор у звање доцента, обзиром да испуњава све Законом прописане 

услове за избор у наведено звање. Кандидат је потом позитивно одговорио на сва 

питања  и то са изванредном оцјеном. 

 

Чланови Комисије су у разговору са кандидатом, стекли увјерљив утисак да кандидат 

др Предраг  Млинаревић, испуњава све услове за избор наставника у звање доцента 

за ужу научну област Теоријска економија. 

 

 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Кандидат је раније биран у сарадничко 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 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој 

научној области 

2. Има  најмање три 

рада из области за 

коју се 

бира,објављена у 

научним часописима 

и зборницима са 

рецензијим 

3. Показане 

наставничке 

Испуњава у 

потпуности све 

услове 

1. Доктор економских наука 

(УНО Теоријска 

економија) 

2. Има више од три рада из 

области за коју се 

бира,објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијим, са 

тематиком из теоријске 

економије. 

3. Дугогодишње 

професионално искуство у 

наставном процесу и раду 



 

 

способности. са студентима као и 

високе оцјене у процесу 

студентске евалуације 

путем студентских  

анкета. 

 Закључно мишљење 

 
Имајући у виду све претходно казано Комисија сматра да др Предраг 

Млинаревић, виши асистент,  испуњава све формалне и суштинске услове за 

избор у звање доцента за УНО „Теоријска економија“. У прилог овог мишљења 

иду чињенице да је кандидат окончао  одговарајући постдипломски студиј, у 

континуитету биран у звање асистента и вишег асистента, те да је одбранио 

докторат на тему од прворазредног интереса за Теоријску економију, развојну и 

економску политику, који је изазвао изузетну пажњу и позитивне импресије 

присутног аудиторијума и шире јавности. Поред тога у формирању горе 

изнесеног мишљења Комисија је имала у виду и досадашње искуство и резултате 

кандидата постигнуте у раду са студентима и оцјенама студената његовог рада у 

поступку њиховог обавезног анкетирања. Важно је истаћи да је кандидат написао 

и објавио преко десет научно-истраживачких радова у часописима и зборницима 

са рецензијом. Посебно истичемо испољене способности кандидата у 

трансферисању знања студентима с убјеђењем Комисије да је кандидат 

оспособљен да младим генерацијама пренесе свих сто посто потребних знања и 

вјештина - стандард који тражи Закон о високом образовању и универзитетска 

пракса. Кандидат је примјер младог човјека који „сије љубазност и жање 

пријатељства“ у односима са људима. Ова особина је важна за наш образовни 

процес у савременом добу, јер ће се све више цијенити наставници који имају не 

само  ИКТ знања него и способности изражавања мисли, способности уливања 

повјерења, као и способности преузимања лидерства и буђења ентузијазма код 

младих људи. Из тих разлога досадашње одуговлачење са напредовањем и  

избором кандидата је за сваку критику и не може се ничим правдати .   

 

Чини нам радост и част  што смо у прилици предложити Научно-наставном 

вијећу Економског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву, имајући у виду све претходне наведено,  да се кандидат  др Предраг 

Млинаревић изабере у звање доцента на  УНО Теоријска економија. 

                                                                Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

Проф.др Бранко Ђерић, редовни професор,  Правни факултет 

Пале, Економски факултет Пале ,Универзитет у Источном 

Сарајеву (УНО: Теоријска економија) 

2. ____________________________________________, члан 

Проф.др Горан Поповић, редовни професор, Економски 

факултет Бања Лука, Универзитет у Бања Луци, (УНО: 

Теоријска економија); 



 

 

3. ____________________________________________, члан 

Проф.др Младен Ребић, Економски факултет Пале, Универзитет 

у Источном Сарајеву, (УНО: Теоријска економија)  

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема.  

                                                      Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: Пале 

Датум: 06.02.2018 


