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Први кандидат
1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Нермина (Рагиб) Побрић
Датум и мјесто рођења: 21.12.1979. године, Рума, Република Србија
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Источном Сарајеву, Економски
факултет Брчко
Звања/радна мјеста: асистент од 2005. године, виши асистент од 2007. године, доцент од
2012. године
Научна/умјетничка област: Пословне финансије
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
2. Дипломе и звања
Основне студије:
Назив институције: Универзитет у Српском Сарајеву, Економски факултет у Брчком
Мјесто и година завршетка: Брчко, 2003. година
Постдипломске студије:
Назив институције: Универзитет у Београду, Економски факултет
Мјесто и година завршетка: Београд, 2006. година
Назив магистарског рада: Дејство ризика промене каматне стопе и могућности заштите
инвеститора у обвезнице
Ужа научна/умјетничка област: Пословне финансије
Докторат:
Назив институције: Универзитет у Београду, Економски факултет
Мјесто и година завршетка: Београд, 2011. година
Назив дисертације: Анализа детерминанти облика и померања криве приноса на новим
финансијским тржиштима
Ужа научна/умјетничка област:Пословне финансије
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Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
1. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, асистент, од 2005.
до 2007. године
2. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, виши асистент, од
2007. до 2012. године
3. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, доцент, од 2012.
године
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидаткиње
1. Радови пријеизбора у звање доцента:
Списак чланака објављених до избора у звање вишег асистента:
1. „Процедуре и начини трговања на берзама у Босни и Херцеговини“, Финансије број 16/2006, Министарство финансија Републике Србије, Београд, 2006., стр. 186-211.
2. „Агенцијски проблем у капиталним инвестицијама“, Економска ревија број 7,
Економски факултет Тузла, 2006., стр. 85-97.
3. „Импликације опорезивања на вредност фирме“, ФИНРАР број 07/06, Финрар д.о.о.,
Бања Лука, 2006., стр. 29-34.
4. „Теоријске дилеме у вези са утицајем трошкова финансијских неприлика на вредност
фирме“. Рачуноводство број 7-8/2006, Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа и ревизора
Србије, Београд, 2006., стр. 48-58.
5. „Бета коефицијент као детерминанта цене акцијског капитала“, Рачуноводство број
9-10/2006, Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2006., стр.
53-59.
6. „Модел преломне тачке у функцији управљања ризиком“, ФИНРАР број 12/06,
Финрар д.о.о., Бања Лука, 2006., стр. 30-34.
Списак чланака који су били релевантни за избор у звање доцента:
1. „Мерење варијабилности нето садашње вредности пројекта применом анализе
осетљивости“, Рачуноводство број 9-10/2007, Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа и
ревизора Србије, Београд, 2007., стр. 70-76.
2. „Спровођење хеџинга са фјучерсима на каматну стопу“, ФИНРАР број 11/07, Финрар
д.о.о., Бања Лука, 2007., стр. 80-89.
3. „Вишеструка и модификована интерна стопа приноса“, Рачуноводство број 7-8/2008,
Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2008., стр. 55-61.
4. „Пондерисана маргинална цена капитала“, ФИНРАР број 10/08, Финрар д.о.о., Бања
Лука, 2008., стр. 10-13.
5. „Домети механизма контроле токова капитала у сузбијању и спречавању
трансмисије и настанка финансијске кризе на новим финансијским тржиштима“,
Зборник радова број 5, Економски факултет у Брчком, 2009., стр. 109-119.
6. „Глобална финансијска криза: Искуства и смернице“, Финансије број 1-6/2010,
Министарство финансија Републике Србије, Београд, 2010., стр. 159-189.
7. „Вредновање опција на каматну стопу“, Financing број 0 (промотивно издање),
Финрар д.о.о. Бања Лука и Financing д.о.о. Брчко, 2010., стр. 50-58.
8. „Управљање ризиком и глобална финансијска криза“, Рачуноводство број 7-8/2010,
Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2010., стр. 53-65.
9. „Ефекти глобалне финансијске кризе на развијеним и новим финансијским
тржиштима“, Acta Economica број 14, Економски факултет, Бања Лука, 2011., стр. 263287.
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2. Радови послије избора у звање доцента:
Уџбеник
1. Међународни финансијски менаџмент, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски
факултет Брчко, 2015.
Чланци:
1. „Анализа детерминанти облика криве приноса на новим финансијским тржиштима“,
Финансије број 1-6/2013, Министарство финансија Републике Србије, Београд, 2013., стр.
178-196.
2. „Могућности даљег развоја настајућих тржишта обвезница“, Acta Economica број
19, Економски факултет, Бања Лука, јул 2013., стр. 151-178.
3. „Девизни курс и валутне кризе на новим финансијским тржиштима“, Financing број
4/13, Финрар д.о.о. Бања Лука и Financing д.о.о. Брчко, децембар 2013., стр. 30-41.
4. „Проширивање и продубљивање тржишта обвезница у настајању с циљем даљег
развоја и повећања њихове стабилности“, Зборник радова Економског факултета у
Источном Сарајеву број 8, Источно Сарајево, 2014., стр. 27-37.
5. „Битна питања код одлучивања о централизовању управљања готовином у
мултинационалној компанији“, Acta Economica број 24, Економски факултет, Бања Лука,
фебруар 2016., стр. 133-152.
6. „Мерење и управљање економском изложеношћу мултинационалне компаније
девизном ризику“, Financing број 1/2016, Финрар д.о.о. Бања Лука и Financing д.о.о. Брчко,
март 2016., стр. 32-37.
7. „Теоријско-емпиријска разматрања детерминанти салда готовине у
мултинационалној компанији“, Економске идеје и пракса број 20, Економски факултет
Универзитета у Београду, Београд, март 2016., стр. 69-85.
8. „Организационе и оперативне специфичности управљања готовином у
мултинационалној компанији“, Рачуноводство број 2/2016, Рачуноводство д.о.о. и Савез
рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2016., стр. 114-138.
Приказ радова:
Уџбеник
1. Међународни финансијски менаџмент, Универзитет у Источном Сарајеву,
Економски факултет Брчко, 2015.
Књига Међународни финансијски менаџмент написана је на 451 страници основног текста
у који је интегрисано 22 слике и 5 табела. Основни текст је изложен кроз 6 међусобно
повезаних и логично распоређених дијелова: Уводна разматрања, Међународна
финансијска тржишта, Међународни паритетни односи и девизни курс, Валутни деривати,
Специфични ризици у пословању мултинационалне компаније и Управљање финансијама у
мултинационалној компанији. У првом дијелу, Уводна разматрања, кандидаткињаје
размотрила теме чије разумијевање је битно за разумијевање осталих дијелова текста, тј.
размотрила је битне одреднице појма мултинационалне компаније, системе девизних
курсева, платни биланс и међународни монетарни систем. Кандидаткиња је у другом
дијелу, Међународна финансијска тржишта, систематично изанализирала карактеристике,
организацију и финансијске инструменте на појединачним сегментима међународног
финансијског тржишта, тј. на тржишту банкарских производа, тржишту новца, тржишту
обвезница, тржишту акција и девизном тржишту, чија кретања утичу на одлуке или на
којима мултинационална компанија реализује своје одлуке о инвестирању и финансирању.
Због континуираног и великог утицаја кретања девизних курсева на управљање
финансијама у мултинационалној компанији, намеће се потреба за разумијевањем
међународних паритетних односа (паритета каматних стопа и паритета куповних снага) и
техника предвиђања девизних курсева. Управо та питања је кандидаткиња размотрила у
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трећем дијелу књиге, Међународни паритетни односи и девизни курс. У четвртом дијелу,
Валутни деривати, кандидаткиња је обрадила појмовно одређивање, вредновање и хеџинг
са валутним фјучерсима и опцијама, појам и врсте свопова и инструменте повезане са
своповима. Познавање валутних деривата је важно за разумијевање механизма заштите од
девизног ризика као једног од специфичних ризика у пословању мултинационалне
компаније. Поред мјерења и управљања изложеношћу мултинационалне компаније
девизном ризику, предмет анализе у петом дијелу књиге, Специфични ризици у пословању
мултинационалне компаније, је и ризик земље, тј. његове компоненте, квантификовање и
могућности заштите од једног од најчешћих облика овог ризика, тј. ризика преузимања од
стране земље домаћина. У посљедњем, шестом дијелу, Управљање финансијама у
мултинационалној компанији, кандидаткиња се фокусирала на анализу конкретних
проблема у управљању краткорочним и дугорочним улагањима и финансирању
мултинационалне компаније из краткорочних и дугорочних извора. У овом дијелу
кандидаткиња је започела излагање разматрањем међународних портфолио инвестиција,
страних директних инвестиција и прекограничних аквизиција и међународног капиталног
буџетирања. Потом, кандидаткиња је размотрила дугорочне изворе финансирања и цијену
и структуру капитала мултинационалне компаније. У наставку, размотрена су питања у
вези са управљањем обртним средствима и краткорочним изворима финансирања
мултинационалне компаније. Финансирање међународне трговине, опорезивање прихода и
трансферне цијене мултинационалне компаније су размотрени на крају овог дијела
Чланци:
1. „Анализа детерминанти облика криве приноса на новим финансијским
тржиштима“, Финансије број 1-6/2013, Министарство финансија Републике Србије,
Београд, 2013., стр. 178-196.
У земљама са настајућим тржиштем инвеститорова перцепција високог ризика неизвршења
обавезе код обвезница генерише притисак на тражњу за краткорочним финансирањем и
неспремност емитената да осигурају већи принос на дугорочна него на краткорочна
улагања у обвезнице. Како се нестабилност и неликвидност финансијског тржишта и
нестабилност макроекономских и политичких прилика повећавају, инвеститори
перципирају кредитни ризик већим. Као посљедица тога, принос краткорочних обвезница
се повећава, нагиб нормалне криве приноса се смањује до тренутка изравнавања криве, а
након трансформације у инверзан облик негативни нагиб криве приноса расте. С обзиром
на то да су нестабилност и неликвидност финансијског тржишта и нестабилност
макроекономских и политичких прилика у земљама са настајућим тржиштима врло високи,
крива приноса је претежно инверзна, посматрано и у временској и у просторној димензији.
У овом чланку кандидаткиња је идентификовала факторе и објаснила како они утичу на
инвеститорову перцепцију високог ризика улагања у обвезнице и, посљедично, инверзију
криве приноса земаља са настајућим тржиштем. Ти фактори су: нестабилност и
неликвидност финансијског тржишта, висок ниво јавног, пре свега спољног дуга,
потрошачка оријентација буџета и велики буџетски дефицити, нестабилност девизног
курса и честе валутне кризе, висока инфлација, интензивнија примјена на правилима
заснованих, умјесто тржишно заснованих инструмената монетарне регулације, ниска стопа
раста бруто домаћег производа, ниска стопа штедње и инвестиција, висока стопа
потрошње, незапосленост, ниске зараде и политичка нестабилност узрокована
неизвјесношћу исхода политичких избора, (не)одрживошћу коалиционих и мањинских
влада, неефикасношћу на принципима политичке припадности, а не стручности
формираних влада, приватизацијом, корупцијом и ратом и тероризмом.
2. „Могућности даљег развоја настајућих тржишта обвезница“, Acta Economica
број 19, Економски факултет, Бања Лука, јул 2013., стр. 151-178.
Имајући у виду огроман значај развијеног тржишта обвезница, неспорно је да велики напор
треба усмјерити ка његовој даљој афирмацији у земљама у развоју. На путу до развијеног
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тржишта обвезница бројне препреке развоја морају да буду превазиђене. Ријеч је, наиме, о
ограничењима на страни понуде и тражње капитала и у развоју инфраструктуре.
Активности на отклањању ограничења на страни понуде су креирање стимулативног
макроекономског амбијента, реформа корпоративног управљања и сл., а на страни тражње
јачање улоге институционалних инвеститора, разматрање приватног пласмана као
краткорочне опције и сл. Развој тржишта обвезница, како је претходно наведено, захтијева
и развој инфраструктуре, тј. боље откривање информација, поузданије кредитне рејтинге,
робусне benchmark криве приноса, квалитетне системе извршавања трансакција и
управљања ризиком и успостављање чврстог правног оквира, посебно у дијелу регулисања
права својине и стечаја. Секвенционирање развоја тржишта обвезница зависи од величине
привреде, степена конкуренције у финансијском сектору, степена комплексности
финансијског система и развијености структуре инвеститора у конкретној земљи и њихове
заинтересованости за улагање у финансијске инструменте са фиксним приносом. Према
наводима кандидаткиње у овом чланку, на веома ниском степену развоја тржишта
приоритет би требало дати развоју и јачању тржишта краткорочних инструмената. Након
успостављања солидне основе за добро функционисање тржишта краткорочних
инструмената, слиједи предузимање активности на афирмацији финансирања емисијом
дугорочних инструмената. У посљедњој фази развојног процеса активно секундарно
тржиште требало би да осигура основу за даље стандардизовање обвезница на тржишту.
3. „Девизни курс и валутне кризе на новим финансијским тржиштима“, Financing
број 4/13, Финрар д.о.о. Бања Лука и Financing д.о.о. Брчко, децембар 2013., стр. 30-41.
Могући узроци валутне кризе су режим девизног курса, просторно ширење заразе (енгл.
contagion), нагло повлачење инвеститора, лоша макроекономска позиција земље (дефицит
платног биланса, буџетски дефицит, ниска стопа раста БДП-а, висока инфлација, низак
ниво извоза, одступање реалног од стварног девизног курса, раст новчане масе, ниске
девизне резерве, висока стопа раста кредита, незадовољавајући обим кредита приватном
сектору, негативна стопа раста тржишта акција, низак степен покрића краткорочног дуга
резервама и др.), глобални шокови и регионални фактори. У претходне три деценије
валутне кризе су чешће настајале у земљама са режимом мање фиксног девизног курса, док
су валутне и банкарске кризе истовремено чешће настајале у земљама са режимом чврсто
фиксног девизног курса. Дакле, земље са режимом чврсто фиксног девизног курса биле су
мање склоне валутним кризама, а склоније истовременим валутним и банкарским кризама.
Азијска валутна криза је потврда о постојању одступања од општег тренда.Имајући у виду
да је вјероватноћа истовременог настанка валутних и банкарских криза, а све више и самих
валутних криза, већa у земљама са режимом фиксног него у земљама са режимом
варијабилног девизног курса, осјетљивост настајућих тржишта на негативне шокове може
се минимизирати успостављањем режима варијабилног девизног курса. Према наводима
кандидаткиње у овом чланку, успостављање режима варијабилног девизног курса захтијева
развијање дубоког и ликвидног девизног тржишта, формулисање интервенционистичких
политика консистентних са новим режимом девизног курса, успостављање алтернативног
номиналног сидра у контексту новог оквира монетарне политике и пруденционо
регулисање и управљање девизним ризиком. Ако институционалне претпоставке за
функционисање режима флексибилног девизног курса нису у потпуности испуњене,
прелазак са режима фиксног на режим флексибилног девизног курса врши се постепено.
Наиме, до потпуне флексибилности девизног курса долази се преласком, најприје, са
чврстог везивања вриједности домаће валуте за вриједност једне стране валуте на чврсто
везивање за вриједност корпе валута, а затим на појас флексибилности девизног курса са
постепеним проширивањем појаса. Супротно, прелазак са режима фиксног на режим
флексибилног девизног курса врши се нагло, у једном или малом броју међукорака.
4. „Проширивање и продубљивање тржишта обвезница у настајању с циљем даљег
развоја и повећања њихове стабилности“, Зборник радова Економског факултета у
Источном Сарајеву број 8, Источно Сарајево, 2014., стр. 27-37.

5

Упоредо са реализацијом активности у правцу даљег развоја настајућих тржишта
обвезница, треба интензивно радити и на повећавању њихове стабилности и ликвидности.
Детерминанте стабилности настајућих тржишта обвезница су макроекономска и политичка
(не)стабилност, (не)стабилност финансијског система и ширина и дубина тржишта
инструмената дуга. Стога, дjеловањем на парцијалне детерминанте, између осталог,
ширине и дубине тржишта инструмената дуга може се повећати стабилност настајућих
тржишта обвезница.Кандидаткиња је у овом чланку истражила који фактори, преко ширине
и дубине тржишта инструмената дуга, утичу и како се дјеловањем на њих може повећати
стабилност настајућих тржишта обвезница. На основу спроведеног истраживања
кандидаткиња је утврдила даразвијеност базе тржишних учесника и потпуност и
развијеност тржишне инфраструктуре и тржишне регулативе, утичући на ширину и дубину
тржишта инструмената дуга, утичу и на стабилност настајућих тржишта обвезница.
5. „Битна питања код одлучивања о централизовању управљања готовином у
мултинационалној компанији“, Acta Economica број 24, Економски факултет, Бања
Лука, фебруар 2016., стр. 133-152.
Када разматра доношење одлуке о централизовању управљања готовином, менаџмент
мултинационалне компаније мора да одговори на неколико битних питања, а то су: Да ли
постоји оправдан разлог за централизовање управљања готовином? Да ли ће
централизовање управљања готовином донијети више користи или штете? У којој мјери
треба централизовати управљање готовином? Како дизајнирати структуру центра за
управљање готовином? Гдје лоцирати центар за управљање готовином? и Коју технику за
обједињавање салда готовине у кеш центру треба развити?. Ако након разматрања прва два
питања менаџмент мултинационалне компаније закључи да је централизовање управљања
готовином потпуно економски оправдано и одлучи да га примијени, разматрање преостала
четири питања ће га довести до реализације донесене одлуке. У овом чланку кандидаткиња
је на основу релевантних теоријских сазнања и резултата емпиријских истраживања
понудила генералне одговоре на наведена питања и тако понудила рјешења менаџерима
мултинационалних компанија како да објективно процијене оправданост и реализују
донесену одлуку о централизовању управљања готовином.
6. „Мерење и управљање економском изложеношћу мултинационалне компаније
девизном ризику“, Financing број 1/2016, Финрар д.о.о. Бања Лука и Financing д.о.о.
Брчко, март 2016., стр. 32-37.
На висину новчаних токова мултинационалне компаније могу утицати кретања девизног
курса ако она извршава трансакције у страним валутама, остварује приход у страним
валутама или је изложена утицају стране конкуренције. Осјетљивост новчаних токова
компаније на неочекивана кретања девизног курса назива се економском, оперативном,
конкурентском или стратегијском изложеношћу. Да би оцијенила степен економске
изложености, мултинационална компанија треба да има у виду да, за разлику од
трансакционе, ова изложеност се не може одредити само на основу података који су
садржани у финансијским извјештајима компаније. Поред њих, детерминанте економске
изложености компаније су и структура тржишта на којем компанија прибавља своје input-е
(радна снага, сировине и материјали) и продаје своје производе и способност компаније да
ублажи утицај промјена девизног курса мијењањем тржишта на којем пласира своје
производе, производног микса и поријекла ресурса. Економска изложеност може се
измјерити израчунавањем процентуалне промјене нето новчаног тока из пословне
активности компаније за дату процентуалну промјену девизног курса. За мјерење
економске изложености могу се примијенити анализа осјетљивости и регресиона анализа.
Када измјери степен економске изложености девизном ризику, менаџмент
мултинационалне компаније мора пажљиво бирати хеџинг технику да би осигурао
ефективност хеџинга. Смањивање или елиминисање економске изложености може се
постићи адекватном цјеновном политиком, финансијским хеџингом, подјелом ризика,
позиционирањем производње на мјестима гдје су ниски трошкови, флексибилном
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политиком прибављања ресурса, диверсификацијом тржишта, финансирањем из
иностраних извора, производном диференцијацијом и истраживачко-развојним напорима и
промјеном пословних активности других пословних јединица. Да би смањила своју
економску изложеност, мултинационална компанија може, такође, реструктурирати своју
пословну активност. Реструктурирање пословне активности подразумијева премијештање
извора прихода и трошкова на друге локације са циљем усклађивања новчаних прилива и
одлива у страним валутама. Начин реструктурирања пословне активности компаније са
циљем смањивања економске изложености девизном ризику зависи од форме изложености.
7. „Теоријско-емпиријска разматрања детерминанти салда готовине у
мултинационалној компанији“, Економске идеје и пракса број 20, Економски
факултет Универзитета у Београду, Београд, март 2016., стр. 69-85.
У овом чланку кандидаткиња је разматрала детерминанте улагања у облику готовине,
односно салда готовине у мултинационалној компанији. Презентовалаје релевантна
теоријска сазнања и резултате емпиријских истраживања детерминанти салда готовине у
мултинационалној компанији. Према закључкукандидаткиње, иако су различити
истраживачи, у настојању да дођу до одговора на питање шта утиче на одлуку
мултинационалне компаније о износу готовине и готовинских еквивалената који ће држати,
спровели теоријска и емпиријска истраживања, на основу добијених резултата се не може
са сигурношћу одговорити на истраживачко питање. Разлози за то су још увијек
неусаглашени теоријски ставови о утицају појединих карактеристика компаније на износ
готовине и готовинских еквивалената који ће она држати и дисперзирана, тј. фокусирана на
утицај различитих карактеристика, теоријска разматрања утицаја карактеристика земаља у
којима она послује. Неусаглашени теоријски ставови се још увијек не могу ни усагласити
односно појединачна теоријска разматрања се још увијек не могу прихватити због
недовољног броја емпиријских истраживања утицаја поменутих карактеристика и,
посљедично, непостојања емпиријске потврде у великом броју истраживања једног од више
различитих, односно јединог понуђеног теоријског става.
8. „Организационе и оперативне специфичности управљања готовином у
мултинационалној компанији“, Рачуноводство број 2/2016, Рачуноводство д.о.о. и
Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2016., стр. 114-138.
Управљање готовином је једна од најважнијих функција финансијског менаџера у
мултинационалним компанијама. Ефективно и ефикасно управљање готовином захтијева
јасно и прецизно дефинисање циљева управљања, сагледавање могућих ограничења у
управљању готовином која умањују његову успјешност, проналажење оптималног
организационог рјешења, оптимизовање токова готовине, утврђивање оптималног салда
готовине и рентабилно улагање вишкова изнад оптималног до укупног салда готовине.
Готово све наведене активности су активности и финансијског менаџера у домаћим
компанијама. Међутим, њих је знатно теже реализовати у мултинационалним него у
домаћим компанијама због њихове изложености утицају промјена девизних курсева,
високих трансакционих трошкова, различитих пореских стопа, различитих правних
регулатива те различитих економских и политичких услова пословања у различитим
земљама и др. У овом чланку кандидаткиња је, на основу релевантних теоријских сазнања
и резултата емпиријских истраживања, указала на организационе и оперативне
специфичности управљања готовином у мултинационалној компанији.
4. Образовна дјелатност кандидаткиње
1. Образовна дјелатност прије избора у звање доцента:
Др Нермина Побрић дипломиралаје на Економском факултету у Брчком 2003. године.
Магистрирала је на тему „Дејство ризика промене каматне стопе и могућности заштите
инвеститора у обвезнице“ 2006. Годинеи докторирала на тему „Анализа детерминанти
облика и померања криве приноса на новим финансијским тржиштима“ 2011. године на
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Економском факултету у Београду. До избора у звање доцента објавила је 15 радова у
релевантним стручним и научним часописима и зборницима радова.
2. Образовна дјелатност послије избора у звање доцента:
Др Нермина Побрић је одговорни наставник на предметима Пословне финансије и
Финансијска тржишта на првом циклусу студија и Међународни финансијски менаџмент и
Финансијска тржишта и институције на другом циклусу студија. У школској 2012/2013.
години учествовала је у реализацији наставе на предмету Корпоративне финансије на
другом циклусу студија на Економском факултету Пале. Била је члан комисије за оцјену и
одбрану два мастер и три магистарска рада одбрањена на Економском факултету Брчко.
Такође, била је члан Комисије за мастер, магистарске и докторске радове и Комисије за
пријемни испит на првом и на другом циклусу студија.Након избора у звање доцента
објавила је 1 књигу – универзитетски уџбеник и 8 радова у релевантним стручним и
научним часописима и зборницима радова.
5. Стручна дјелатност кандидаткиње
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
У току каријере др Нермина Побрић учествовала је у раду различитих факултетских
комисија: Комисије за промоцију факултета, Комисије за превођење назива предмета на
енглески језик, Комисије за писање самоевалуационог извјештаја, Комисије за електронску
студентску анкету, Комисије за попис и сл. Била је члан Научног одбора интернационалне
конференције организоване на тему „Партнерство власти, привреде и институција високог
образовања у подстицању економског развоја“ одржане у новембру 2016. године на
Економском факултету Брчко. На Економском факултету у Суботици била је члан двије
комисије за избор асистента и асистента с докторатом за ужу научну област Финансије.
Други кандидат
1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Косана (Слободан) Росић Беновић
Датум и мјесто рођења: 03.01.1979. Лопаре
Установе у којима је био запослен: октобар 2002. – март 2003. Интеграл МЦГ, доо
Лопаре, октобар 2004. до сада Општинска управа општине Лопаре
Звања/радна мјеста: референт на пословима материјалног и финансијског
рачуноводства; самостални стручни сарадник за привреду и статистику и управљање
развојем;
Научна/умјетничка област: Фискална економија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
2. Дипломе и звања
Основне студије:
Назив институције: Универзитет у Српском Сарајеву, Економски факултет у Српском
Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Српско Сарајево, 2002. година
Постдипломске студије:
Назив институције: Економски факултет Унивезитета у Београду
Мјесто и година завршетка: Београд, 2006.година
Назив магистарског рада:Опорезивање прихода од самосталне дјелатности: Примјер
Босне и Херцеговине, Републике Српске и Дистрикта Брчко
Ужа научна/умјетничка област: Фискална економија
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Докторат:
Назив институције: Слобомир П Универзитет, Факултет за економију и менаџмент
Слобомир, Бијељина
Мјесто и година завршетка: Слобомир – Бијељина, 2013.година
Назив дисертације:Мјесто и улога пореза на доходак у пореском систему Републике
Српске
Ужа научна/умјетничка област:Фискална економија
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
нису достављени докази о избору у наставна и научна звања
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидаткиње
1. Радови: (подаци наведени на основу пријаве кандидаткиње)
1.„Порез на доходак физичких лица“,часопис „Значења“ број 64, Добој, 2008., стр. 273285.
2. „Пореска основица пореза на доходак од самосталне дјелатности“, часопис „Значења“
број 66,Добој, 2009.
3. „Порез на доходак од самосталне дјелатности“, часопис Слобомир П Универзитета
за друштвене и хуманистичке науке „Наука“ISSN 1986-504Х UDK 001 год. vol. I,No-1,
Слобомир П Универзитет,2010., стр. 273-285.
4. „Мјесто и улога пореза на доходак у структури пореског система Републике
Српске“, Зборник радова Национална држава и економија, Међународни научни скуп,
Слобомир, Бијељина, UDK 336.22:336.226.11(497.6 RS), 24-25 септембар 2011.
5. „Порески систем у БиХ и реформа пореза на доходак у Републици Српској“, Зборник
радова са стручно-научне расправе – Пореска реформа у функцији подстицања
привредног развоја и новог запошљавања, број 5, Универзитет Витез, Травник, јун
2012., стр. 79-95.
6. „Порески систем у БиХ и реформа пореза на доходак у Републици Српској“,
Транзиција број 14(30), 2012.,стр. 134-146.http;//hrcak.srce.hr/94581

Напомена Комисије: Увидом у документацију утврдили смо да су радови наведени под
бројем 5 и бројем 6 потпуно идентични радови.
2. Научни скупови, конференције:((подаци наведени на основу пријаве кандидаткиње))
1. Научни скуп „Национална држава и економија“: „Мјесто и улога пореза на доходак у
структури пореског система Републике Српске“, Бијељина, 24.09.2011.
2. Стручно-научна расправа „Пореска реформа у функцији подстицања привредног
развоја и новог запошљавања“, Витез, 07.06.2012.
Напомена Комисије: Ради се о учешћима са већ наведеним радовима под бројем 4 и
бројем 5.
4. Образовна дјелатност кандидаткиње
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора: /
5. Стручна дјелатност кандидаткиње
1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора: /
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Након извршеног увида у конкурсну документацију и пријаву кандидаткињедр Косане
Росић Беновић и обављених консултација са секретаром Економског факултета Брчко и
генералним секретаром Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија је закључила да
ову пријаву треба одбацити. Стога, ова пријава није детаљније разматрана, нити је
кандидаткиња др Косана Росић Беновић позвана на интервју.
Разлози за овакав закључак Комисије су:
1. Пријава кандидаткиње др Коасане Росић Беновић је формално неисправна јер је у
Пријави наведено да се кандидаткиња „јавља на оглас за избор у звање доцента за ужу
научну област Пословне финансије и ужу област образовања Пословне финансије
(предмети: Пословне финансије, Финансијска тржишта, Међународни финансијски
менаџмент, Финансисјка тржишта и институције)...“, а конкурс је расписан „за избор у
звање ванредног професора за ужу научну област Пословне финансије и ужу област
образовања Пословне финансије (предмети: Пословне финансије, Финансијска
тржишта, Међународни финансијски менаџмент, Финансијска тржишта и
институције)...“
2. Кандидаткиња др Косана Росић Беновић није доставила доказе о испуњавању услова за
избор у звање ванредног професора који се конкурсом траже, а дефинисани су чланом
77. Закона о високом образовању Републике Српске и чланом 38. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву.
Конкретно, кандидаткиња др Косана Росић Беновић није доставиле документе којима
доказује да је: (1) провела најмање један изборни период у звању доцента; (2) има
најмање 5 научних радова из области за коју се бира, објављених у научним часописима
и зборницима са рецензијим, након избора у звање доцента;(3) има објављену књигу
(научну књигу, монографију или универзитетски уџбеник) те (4) има чланство у
комисији за одбрану магистарског или докторског рада или менторство кандидата за
степен другог циклуса. Сви радови наведени у пријави и овом Извјештају, као
имагистарски рад и докторска дисертација кандидаткиње Росић Беновић, су из уже
научне области Фискална економија, а не изуже научне областиПословне финансије на
коју се конкурс односи.
6. Резултат интервјуа са кандидатима
Интервју са кандидаткињом др Нермином Побрић одржан је 17.03.2017. године у 13,00
часова у просторијама Економског факултета Брчко. Прије почетка интервјуа,
Комисија је констатовала да је извршен увид у комплетан конкурсни материјал
пријављене кандидаткиње.
Кандидаткиња је упознала чланове Комисије са својим научним и образовним радом,
као и амбицијама у погледу свог будућег научно-педагошког развоја. Након кратког
разговора са кандидаткињом, Комисија је стекла увјерљив утисак да кандидаткиња, др
Нермина Побрић, испуњава све услове за избор у звање ванредног професора за ужу
научну област Пословне финансије, ужа област образовања Пословне финансије.
7.Информација о одржаномпредавањуизнаставногпредметауженаучнеобластиза
којујекандидатконкурисао, у складусачланом 93. Закона о високомобразовању РС
(Службенигласник РС број: 73/10)

Кандидаткиња Др Нермина Побрић, већ дужи низ година ангажована је у настави из
области за коју је расписан конкурс, те, према томе, није било потребно организовати
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III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
На конкурс за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Пословне
финансије приспјела је једна уредна, потпуна и благовремена пријава – пријава др Нермине
Побрић.
Након прегледа документације која је достављена приликом пријаве на конкурс, обављеног
интервјуа и извршене анализе објављених радова и процјене квалитета наставног рада
кандидаткиње и других елемената од значаја за избор у звање ванредног професора,
Комисија је стекла увјерење да кандидаткиња др Нермина Побрић испуњава све услове за
избор у звање ванредног професора дефинисане чланом 77., став 1., тачка д, Закона о
високом образовању (Службени гласник РС бр. 73/10 ), а у којем је наведено да за
ванредног професора може бити биран кандидат који: 1) има проведен најмање један
изборни период у звању доцента, 2) има најмање пет научних радова из области за коју се
бира, објављених у научним часописима и зборницима са рецензијом након избора у звање
доцента,3) има објављену књигу (научну књигу, монографију или универзитетски уџбеник)
или патент, односно оригинални метод у одговарајућој научној области, признат као
заштићена интелектуална својина, након избора у звање доцента и 4) је био члан комисије
за одбрану магистарског или докторског рада, или има менторство кандидата за степен
другог циклуса.
Др Нермина Побрић је 27.06.2012. године изабрана у звање доцента за ужу научну област
Пословне финансијена Универзитету у Источном Сарајеву, тако да се може констатовати
да има проведен најмање један изборни период у звању доцента. Др Нермина Побрић је
објавила више од пет научних радова у релевантним домаћим и међународним часописима
и зборницима радова са рецензијом, који су класификовани као прегледни радови и
претходно саопштење. Анализа претходно приказаних радова показује да се кандидаткиња
у свом раду бавила веома озбиљним и актуелним питањима развоја настајућих
финансијских тржишта, управљања финансијама у мултинационалним компанијама, као и
другим питањима у оквиру области пословне финансије. Др Нермина Побрић је 2015.
године објавила уџбеник Међународни финансијски менаџмент у којем је обрадила
специфичности управљања финансијама у мултинационалним компанијама у односу на
управљање финансијама у домаћим предузећима, као и сва релевантна питања неопходна
за разумијевање тих специфичности и амбијента у којем послују мултинационалне
компаније. У периоду од стицања звања доцента до данас, др Нермина Побрић је била члан
комисије за оцјену и одбрану три магистарска и два мастер рада одбрањена на Економском
факултету Брчко. У наставном раду др Нермина Побрић је, такође, остварила потребне
резултате који омогућавају избор у звање ванредног професора. Ови резултати могу се
исказати кроз велики број одржаних часова предавања, колоквијума и испита. Такође,
треба узети у обзир и врло добре оцјене у погледу квалитета извођења наставе, које је
кандидаткиња добила у студентским анкетама.
Имајући у виду да су испуњени сви Законом дефинисани услови за избор у звање
ванредног професора, предлажемо Научно-наставном вијећу Економског факултета Брчко
и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да др Нермину Побрић изабере у
звањеванредног професора за ужу научну област Пословне финансије, ужа област
образовања Пословне финансије, предмети: Пословне финансије, Финансијска тржишта,
Међународни финансијски менаџмент и Финансијска тржишта и институције.
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Чланови Комисије:
1._______________________
Др Радомир Божић, редовни професор, Рачуноводство и Пословне финансије,Универзитет
у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, предсједник
2._______________________
Др Бошко Живковић, редовни професор, Привредни развој и економска политика –
Финансијска тржишта и Анализа хартија од вредности, Универзитет у Београду,
Економски факултет, члан
3._______________________
Др Ново Плакаловић, редовни професор,Монетарна економија и банкарство,
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале, члан
4._______________________
Др Драган Микеревић, редовни професор, Пословне финансије, Универзитет у Бањој
Луци, Економски факултет, члан
5._______________________
Др Спасоје Тушевљак, ванредни професор, Пословне финансије, Универзитет у
Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, члан
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