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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука о расписивању конкурса у наставничка и сарадничка звања, број: 02/04-

3.3453-77/13; Сенат Универзитета у Бањој Луци, 24.10.2013.године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива 

 

Назив факултета: 

Висока школа унутрашњих послова 

 

Број кандидата који се бирају 

Један (1) 

 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

06.11.2013. године, Бања Лука. 

 

Састав комисије: 

а) предсједник, др Миле Шикман, професор високе школе 

б) члан, др Горан Бошковић, ванредни професор   

в) члан, др Желимир Шкрбић, професор високе школе 

 

 

Пријављени кандидати 

Др Радомир Домузин 
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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Др Радомир Домузин 

Датум и мјесто рођења: 01.01.1961. год, Хасанбеговци, Гламоч 

Установе у којима је био запослен: - Министарство унутрашњих послова 

Републике Србије,  

- Министарсво унутрашњих послова 

Републике Српске 

Радна мјеста: - Инспектор за сузбијање привредног 

криминалитета МУП Републике Србије, 

Београд 1990.-1992.; 

- Инспектор за сузбијање привредног 

криминалитета МУП Републике Српске, 

ЦЈБ Бања Лука 1992.-2006.; 

- Начелник одјељења за сузбијање 

привредног криминалитета МУП 

Републике Српске, ЦЈБ БањаЛука 2006-

2009.; 

- Начелник одјељења за сузбијање 

привредног криминалитета МУП РС, 

УКП Бања Лука 2009.-2013.; 

- Замјеник начелника УКП, МУП РС Бања 

Лука 2013- 

Научна и/или умјетничка област: Криминалистичка тактика, методика и 

оператива 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

  

б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Економски факултет, Универзитет 

Сарајево 

Звање: Дипломирани економиста 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1987. 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Економски факултет, Универзитет Бања 

Лука 

Звање: Магистар економских наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010.  

Назив магистарског рада: Значај, карактер и динамика сиве 

економије у условима транзиције 

Ужа научна/умјетничка област: Теоријска економија 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзите за пословне студије, Факултет 

за пословне и финансијске студије, Бања 

Лука 
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Звање: Доктор економских наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013.  

Назив докторске дисертације: Монетарна и фискална политика 

Европске Уније 

Научна/умјетничка област: Теориска економија 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 

 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 

19. или члана 20.) 

1. Жарко Ристић, Радомир Домузин: „Фискална политика, 

стабилизација и раст“, ЕтноСтил, Београд 2010.; стр. 306; ISBN 

978-86-87867-06-2. 

Књига је коципирана тако да у основи обухвати кључне 

финансијске институте, институције, механизме, мјере и 

инструменте економске, односно финансијске политике; дакле, 

оно што у основи портретира фискалну теорију и политику 

(јавне финансије), али и оно што репрезентује друштвено-

економску и социјално-инфрастуктурну димензију јавног 

сектора (финансијска економија) и што рефлектује 

квалитативно-квантитативне реконсидерације фискалних 

ефеката (пореских и буџетских) у друштвеној репродукцији 

(микро и макро фискална анализа). У суштини уџбеничка грађа 

инкорпорира релевантне друшвено-економске и финансијско-

социјалне аспекте фискалне економије са становишта 

макроекономских и микроекономских опсервација теоријско-

методолошких консидерација и оператвино-практичких 

апликација пореске микроекономије буџетске анализе и 

економије јавног финансирања. 

Савремена фискална политика је једна од главних тема 

овог рада, и на овом мјесту биће довољно указати да за анализу 

домета ове политике није толико битно колика су средства, већ 

како се прикупљају и како се троше. Са те тачке гледишта, 

покривање административних расхода поприма секундарно 

значење, а примарни су редистрибутивни, дефлациони, 

експанзивни и слични ефекти пореза. Фискална политика у 

цјелини треба да постигне одређене развојне или равнотежне 

стабилизационе циљеве. Надаље, буџетски суфицит или 

дефицит нису само обична салда на рачунима прихода и 

расхода државне администрације већ представљају снажне 

инструменте контракције или експанзије тражње. 

 Монетарна политика је друга значајна тема овод рада. 

Она са својим инструментима: емисијом и повлачењем новца 

путем обавезних резерви, посебним и есконтним кредитима, и 
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тржишним (есконтна стопа) или вантржишним (лимити, 

бенефицирана стопа) регулисањем каматне стопе, има основни 

задатак да привреду напаја потребном количином новца. Овим 

уравнотежавањем понуде и тражње новца монетарна политика 

стабилизује монетарну компоненту тржишта. Међутим, 

монетарну политику треба користити и као допуну фискалној 

политици. Порези се не могу мијењати често, а инструменти 

монетарне политике омогућују готово тренутна прилагођавања. 

У том контексту монетарна политика може дјеловати 

рестриктивно или експанзивно. У овом дијелу рада монетарној 

политици придајемо нешто већи простор, као увод у европске 

економске интеграције и стварање ЕМУ. 

Однос фискалне и монетарне политике се може схватити тако 

да се инструментима фискалне политике врше груба 

усклађивања, а финим инструментима монетарне политике се 

врши завршна обрада тржишне равнотеже. Монетарну 

политику обухватају мјере које спроводи влада да би утицала 

на економску активност у земљи, као што су: контрола понуде 

новца и кедита, као и контрола кретања каматне стопе. 

Кредитна политика представља активно дјеловање банкарског 

система у регулисању кредитне масе и њене структуре у 

привреди. Монетарно кредитна политика улази у ред 

инструмената опште економске политике, с основним задатком 

да регулише потребну количину новца и кредита у привреди, уз 

подстицање стопе раста и очување релативне стабилности 

привреде и националне новчане јединице, као и координацију 

на међународном монетарном плану. 

10 бодова (научнa књига међународног значаја – члан 19. 

тачка 5.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  10 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

1. Учешће на конференцијама, скуповима и едукација у иностранству 

2.   Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса  
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

1. Учешће на конференцијама, скуповима и едукација у 

иностранству 

 

2.   Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса   
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  
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д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Радомир Домузин, Жарко Ристић: „Монетаризам версус 

фискализам“; Универзитет за пословне студије Бања Лука; 

Часопис за пословну теорију и праксу, година III, број 5-6, 

Бања Лука 2011.; стр. COBISS.BH-ID 2913560 UDK 

338.23:336.74 

Монетаристи су противници државне интервенције и 

присталице слободног тржишног процеса. Кејнзијанци су, 

обрнуто, присталице и поборници државне интервенције и 

противници стихијског дјеловања тржишног механизма. Као 

противници државне интервенције,монетаристи се не слажу да 

треба водити контрацикличну фискалну политику; јер, како 

вели Маjер, контрациклична фискална политика може да 

изазове већи пораст расхода јавног сектора у периоду рецесије 

него смањење расхода у периоду експанзије и да се,усљед тога, 

јавни расходи континуирано повећавају. Додуше, Тобин, 

указујући на негативни однос, тврди да инфлација не може 

бити коришћена као разлог за смањење буџета уколико 

фискална политика има мало или никакво дејство на доходак. 

Непожељност контрацикличне фискалне политике је логична 

посљедица монетаристичког схватања стабилности привредног 

сектора и бољим перформансама слободног тржишта од 

државне интервенције у друштвеној репродукцији. Правило о 

константној стопи монетарне експанзије искључује потребу 

вођења дискреционе политике, јер раније дефинисана 

Филипсова крива не омогућава оптималну комбинацију и 

инфлације и незапослености. Стога употреба новчане масе (а не 

каматне стопе и банкарских кредита), као циља монетарне 

политике, омогућава креаторима економске политике да се 

концентришу на управљање варијаблом, (тј. посвете новчаној 

маси) која је ван домена дјеловања тржишта, с једне стране, и 

да препусте утврђивање каматне стопе и банкарских кредита 

слободном тржишту, с друге стране. Најзад, монетаристе 

изузетно забрињава вишеструка веза између инфлације и 

експанзије јавног сектора, из три разлога: прво, инфлација 

повећава учешће јавног сектора (и изнуђује пораст јавних 

расхода) уколико функционише прогресиван порески систем; 

друго, сузбијање инфлације може само посредно да ограничи 

расходе јавног сектора, будући да се државни расходи 

дјелимично повећавају инфлационим финансирањем, и, треће, 

финансирање буџетског дефицита примарном емисијом по 

правилу инволвира инфлационо дејство, које, ако дуже потраје, 
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покреће процес контроле цијена и надница. 

2 бода (стручни рад у часопису националног значаја са 

рецензијом – члан 22. тачка 4.) 

 

Миле Шикман, Радомир Домузин: „Феноменолошка димензија 

привредног криминалитета; Часопис Министарства 

унутрашњих послова, година IX, број 3-4/13, Бања Лука 2013., 

стр. 1-21. ISSN 1840-0698 UDK: 351.74 

Феноменолшка димензија привредног криминалитета 

подразумјева посматрање привредног криминалитета с 

дескриптивног становишта, кроз опис појавних облика у којима 

се манифестује. У том контексту можемо говорити о статици и 

динамици привредног криминалитета, као и о типологији 

појавних облика. Наравно, ријеч је о условним категоријама, 

будући да се статика, динамика и типологија појавних облика 

тиче криминалитета у цјелини, а привредни криминалитет је 

само дио укупног друштвеног негативног дјеловања. Статика 

привредног криминалитета изражава се кроз структуру 

понашања која означавамо као привредни криминалитет. 

Динамика се бави промјенама у њиховом обиму и 

дистрибуцији, док типологија различите врсте привредног 

криминалитета, на основу заједничких особина, сврстава у 

групе , чиме се омогућава лакше проучавање привредног 

криминалитета. Статика и динамика привредног 

криминалитета може се вршити на основу прикупљених 

статистичких и других података и информација. Ништа мање 

није важно питање типологије привредног криминалитета. Ово 

је уједно и најсложеније питање, будући да зависи како од 

статике, тако и од динамике привредног криминалитета. 

Полазећи од наведеног, а узимајући у обзир и друге 

критеријуме класификације, те коришћењем принципа 

општости, сматрамо да се привредни криминалитет 

доминантно испољава кроз сљедеће облике: криминалитет 

против привреде и економског система; криминалитет против 

финансија и финансијског система; криминалитет бијелог 

оковратника и корпорацијски криминалитет; организовани 

криминалитет у привредно-финансијском пословању и 

корупција у привредним и ванпривредним дјелатностима.  

2 бода (стручни рад у часопису националног значаја са 

рецензијом – члан 22. тачка 4.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 4 
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