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Универзитет у Источном Сарајеву
    Економски факултет Пале

Др Стеван Р. Стевић, редовни професор, Економски факултет Брчко
Универзитета у Источном Сарајеву (ужа научна област Статистичка анализа),
пресдсједник,

Др Станко Станић, редовни професор, Економски факултет Бања Лука
Универзитета у Бањој Луци (ужа научна област Операциона истраживања), члан,

Др Мира Пешић-Андријић, ванредни професор, Економски факултет Пале
Универзитета у Источном Сарајеву (ужа научна област Економетрија), члан

Научно-наставном вијећу
Економског факултета Пале

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Пале, број: 1089/15, од
06.07.2015. године, именовани смо у Комисију за припремање Извјештаја о
пријављеним кандидатима за избор наставника у сва звања за ужу научну област
Статистичка анализа (ужа област образовања Статистичка анализа).

Након што смо проучили конкурсни материјал и обавили интервју са кандидатима,
подносимо сљедећи Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање:
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И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 03.06.2015. године
Ужа научна/умјетничка област: Статистичка анализа
Назив факултета: Економски факултет Пале
Број кандидата који се бирају: један (1)
Број пријављених кандидата: два (2)

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Срђан Р. Кујунџић
Датум и мјесто рођења: 05.07.1975. године, Сарајево
Установе у којима је био запослен: Економски факултет Пале, Свјетска банка,
Министарство финансија БиХ, Народна банка Србије
Звања/ радна мјеста: Асистент Економског факултета Пале, Доцент Америчког
универзитета у БиХ, Консултант, Квантитативни савјетник, Економски савјетник, Менаџер
за ризике,
Научна/умјетничка област: Монетарна економија, Банкарство, Рачуноводство и финансије
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  -

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):  Дипломирани економиста,
Назив институције: Економски факултет Пале
Мјесто и година завршетка: 1998. године

Постдипломске студије (студије другог циклуса): Магистар друштвених наука са
специјализацијом у области међународних финансија
Назив институције: Универзитет у Глазгову
Мјесто и година завршетка: Глазгов, Шкотска, 2002. године
Назив магистарског рада: -
Ужа научна/умјетничка област: Међународне финансије

Докторат (студије трећег циклуса): Доктор економских наука
Назив институције: Универзитет Тор Вергата у Риму
Мјесто и година завршетка: Рим, Италија, 2011. године
Назив дисертације: Емпиријски есеји о понашању CDS-bond базе и финансијској зарази
прије и након отпочињања кризе хипотекарних кредита
Ужа научна/умјетничка област: Финансије и банкарство

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): Економски
факултет Пале, Асистент за област Финансије и финансијски систем, јануар 1998-април
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2004. године; Амерички универзитет у БиХ, Доцент за ужу научну област Рачуноводство и
финансије, децембар 2013. године (избор на период од пет година)

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

Кандидат је доставио списак на коме се налазе сљедећи објављени радови, које у
наставку приказујемо:

1. The political Economy of Trade policy (Економска мисао, часопис Савеза економиста
Србије за питањаекономске теорије и праксе, Привредни преглед, 2003.)

Кратак приказ рада

Кандидат на почетку рада констатује да свеукупна слика политичке економије и
трговинске политике показује колико је ова област комплексна и интригантна. На
једној страни политичко-економског модела трговинске политике су  различите
интересне групе које артикулишу и каналишу индивидуалне преференције. С друге
стране су креатори политике и специфични институционални оквир у коме се политика
образује. Ова два модела реагују на комплексан начин и производе конкретне исходе
трговинсек политике. Наведени исходи су објашњиви на основу личних интереса, с
једне стране и друштвених интереса, с друге стране.

По мишљењу аутора, питање на основу кога постојећа литература пружа мало помоћи
јесте: Зашто постоји систематска пристрасност у корист заштите домаће трговине?
Аутор сматра да постоји неколико систематских пристрасности које воде почетном
фаворизовању сектора конкуренције увозу. То су: мотив прихода, мотив
транспарентности, слом меркантилизма, историјске неправилности и недостатак
иностраног заступништва. Постојећа литература је далеко мање прецизна када су у
питању фактори који продужавају заштиту домаће трговине. Три најважнија фактора
су објашњена у наведеном раду.

Аутор сматра да смо, упркос свим претходно наведеним разлозима заштити, свједоци
процеса сталне либерализације. Међутим, овај процес резултира из растуће свијести о
добробити слободне трговине.

2. Financial Contagion During The Subprime Crises (Пословни консултант, број 23,
2013.)

Кратак приказ рада

У раду је проведена емпиријска анализа финансијске заразе током кризе хипотекарних
кредита. У анализи су коришћени међутржишни коефицијент корелације и 3SLS
естимација, како би се тестирао структурални лом у механизму линеарне трансмисије
финансијских шокова. Подаци се односе на период од 1. априла 2004. до 1. новембра
2008. године. Хетероскедастичност чини тестове финансијске заразе, који се базирају
на међутржишним коефицијентима корелације, пристрасним. Аутор отклања ову
пристрасност и не проналази случајеве финансијске заразе из САД-а у друге земље из
посматраног узорка.

Поред тога, оцијењен је и биваријантни систем регресионих једначина с циљем да се
узму у обзир и могући повратни ефекти. Ни у том случају нису пронађени статистички
значајни докази за постојање финансијске заразе.
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3. On The Bank Lending Channel in An Euroised Economy: The Case of Serbia (Int. J. Of
Economic Policy in Emerging Economies, 2013 Vol. 6 No. 1)

(Кандидат није доставио наведени рад, тако да није приказан у Извјештају).

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Кандидат је провео један изборни период у звању асистента Економског факултета Пале, у
обасти Финансије и финансијски систем, учествујући у наставном процесу на предметима:
Монетарна економија, Пословање финансијских институција и Банкарство.

У периоду септембар 2013- март 2014. године  био је ангажован у настави на Америчком
универзитету у БиХ, на ужој научној области рачуноводство и финансије, на предметима:
Инвестиционо банкарство, Квантитативна пословна анализа, Финансијски деривати и
Међународни финансијски менаџмент.

5. Стручна дјелатност кандидата

Кандидат је највише времена провео бавећи се савјетничким и консултантским пословима
у Свјетској банци, Народној банци Србије, те Министарству финансија БиХ. Био је и
сарадник на пројекту: Програм подршке Буџету републике Српске, Уреда високог
представника за БиХ. Поред тога, као студент у ICMA центру Универзитета у Редингу (у
Енглеској), учествовао је у реализацији пројеката у области напредне економетријске
анализе финансијских тржишта, ширења финансијских криза, хипотекарне кризе и сл. Као
сарадник Народне банке Србије, као коаутор учествовао је у изради стручног рада: Канал
банкарског кредитирања у евроизованој економији: случај Србије.

Други кандидат:

Други кандидат није доставио комплетну документацију, тако да материјал није ни
разматран.

6. Резултат интервјуа са кандидатима

Интервју је одржан 31.08.2015. године, на Економском факултету Пале, са кандидатом др
Срђаном Кујунџићем. Због спријечености проф. др Станка Станића да присуствује,
интервју је обављен пред Комисијом у саставу: Проф. др Стеван Р. Стевић и проф. др
Мира Пешић-Андријић.

Након интерјуа са кандидатом, Комисија је констатовала сљедеће:

Др Срђан Кујунџић има значајно искуство у стручном и научно-истраживачком раду.
Међутим, све његово досадашње наставно и научно-истраживачко ангажовање
остваривано је у оквиру ужих научних области Мађународне финансије или Финансије и
банкарство.

У свом досадашњем раду кандидат је користио одређене статистичке методе, показујући
да влада некима од њих, али само на нивоу примјене у истраживањима.
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Комисија сматра да кандидат не би могао бити биран у научно-наставно звање за ужу
научну област Статистичка анализа, али је стекла утисак да би се кандидат, евентуално,
могао усмјерити у неку другу ужу научну област, у којој би се његов научни потенцијал
могао развијати и доћи до пуног изражаја.

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Законом о високом образовању Републике Српске прописано је да се у звање доцента може
изабрати кандидат који:
1. има научни степен доктора наука у одговарајућој области,
2. има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена у научним
часописима и зборницима са рецензијом,
3. има показане наставничке способности.

Увидом у списак објавњених радова може се констатовати да кандидат нема објављене
радове из уже научне области Статистичка анализа. Поред тога, кандидат није похађао
нити завршио ни један циклус студија из наведене уже научне области, нити је као
асистент учествовао у наставном процесу у оквиру уже научне области Статистичка
анализа.

Због свега наведеног, Комисија констатује да се кандидат др Срђан Кујунџић, без обзира
на запажену биографију и показан интерес за наставни и научно-истраживачки рад, не
може изабрати у наставно-научно звање за ужу научну област Статистичка анализа.

Све што је кандидат навео у пријави и што је показао на интервјуу, упућује на могућност
да му се препоручи евентуално ангажовање на наставним предметима у оквиру неке друге
уже научне области.

                                             Чланови Комисије:

1. Др Стеван Р. Стевић, редовни професор, ужа научна област Статистичка анализа,
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко

                        _____________________________________

2. Др Станко Станић, редовни професор, ужа научна област Операциона
истраживања, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет

                       _____________________________________

3. Др Мира Пешић-Андријић, ванредни професор, ужа научна област Економетрија,
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале

                        _____________________________________
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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.)

Источно Сарајево, септембар, 2015. године

                                                                  Члан(ови) Комисије:
1._______________________

2._______________________


