
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

редовног или ванредног професора ужа научна област Актуарство 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета пословне економије Бијељина, Универзитета у 
Источном Сарајеву, број ННВ: 617-02/21 од 20.10.2021., именовани смо у Комисију за 

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

листу “Глас Српске“ од 06.10.2021. године, за избор у академско звање редовног или 

ванредног професора, ужа научна област Актуарство. 

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. проф. др Јелена Кочовић, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија  
Ужа научна област: Актуарство  

Датум избора у звање: редовни професор,6. јун 2000. године 

Универзитет у Београду 

Економски факултет у Београду 

2. проф. др Жељко Шаин, члан 

Научна област: Финансије 

Научно поље: Финансије 
Ужа научна област: Актуарство  

Датум избора у звање: редовни професор, 30. март 2016. године 

Универзитет у Сарајеву 

Економски факултет Сарајево 

3. проф. др Стеван Стевић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија и пословање 
Ужа научна/умјетничка област: Статистичка анализа 

Датум избора у звање: редовни професор, 19. септембар 2006. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Економски факултет Брчко  



 

 

На претходно наведени конкурс пријавио се 1 кандидат: 

1. Др Мирела (Мика) Митрашевић, ванредни професор. 

 

Пријава пријављеног кандидата била је потпуна и благовремена, па је као таква узета 

у разматрање. 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан 

77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске” бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), чланове 148. и 149. Статута 

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

условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за 

писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном 

вијећу Факултета пословне економије 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 

Конкурс је објављен од стране Универзитета у Источном Сарајеву на основу члана 

54. став 1. тачка 10. Закона о високом образовању („Службени гласник” РС, број: 

67/20) и Одлуке Сената број: 01-С-276-XXII/21 од 30.09.2021. године.  
Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске од 06.10.2021. године 

Број кандидата који се бира 

1 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Редовни или ванредни професор; ужа научна област Актуарство 

Број пријављених кандидата 

1 

 



 

 

II  ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мирела (Мика) Митрашевић 

Датум и мјесто рођења 

03.01.1974. Тузла 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Виша школа за спољну трговину, Факултет пословне економије Бијељина 

Звања/радна мјеста 

Виши асистент, доцент, ванредни професор 

Научна област 

Актуарство 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Удружење актуара Републике Српске и Удружење актуара Србије 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Економски факултет, Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 1996-1999. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Спољна трговина и финансије 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Економски факултет Београд, 2000-2005. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Актуарство 

Наслов магистарског/мастер рада 

Финансијско- математичка анализа ефективности инвестиција 

Ужа научна/умјетничка област 

Актуарство 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Економски факултет Београд, 2008-2010. 

Наслов докторске дисертације 

Актуарска и финансијска анализа адекватности капитала компанија за 

неживотна осигурања 

Ужа научна област 

Актуарство 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Факултет пословне економије, виши асистент, 2006-2011. 

2. Факултет пословне економије, доцент, 2011-2016. 

3. Факултет пословне економије, ванредни професор, 2016-тренутно. 



 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Митрашевић М. (2002). Предности групних метода обрачуна математичке 

резерве, Зборник радова XXIX Симпозијум о операционим истраживањима, ISBN 86-

84231-00-7. 

2. Kвргић Н., Митрашевић М. (2002). Управљање ризиком у осигурању, Зборник 

радова XXIX Симпозијум о операционим истраживањима, ISBN 86-84231-00-7. 

3. Митрашевић М., Kочовић М., Kовачевић М. (2003).  Kонфликти између 

постојећих метода оцене ефективности инвестиционих пројеката, Зборник радова 

XXX Симпозијум о операционим истраживањима, ISBN 86-80593-33-8. 

4. Kовачевић М., Митрашевић М. (2003). Управљање ризиком формирања цена 

акција на финансијском тржишту, Зборник радова XXX Симпозијум о операционим 

истраживањима, ISBN 86-80593-33-8. 

5. Митрашевић М. (2004). Надзор над осигурањем у СЦГ, Зборник радова са II 

међународног симпозијума „Осигурање на прекретници” Врњачка Бања.  

6. Митрашевић М. (2004). Предности и недостаци методе Монте-Kарло код оцене 

инвестиционог ризика, XXXI Симпозијум о операционим истраживањима, ISBN 86-

7352-123-8. 

7. Митрашевић М. (2005). Мерење успешности пословања предузећа, XXXII 

Симпозијум о операционим истраживањима, ISBN 86-403-0685-0. 

8. Митрашевић М. (2006).  Нето садашња вредност и ризик каматне стопе, XXXII 

Симпозијум о операционим истраживањима, стр. 489-492. ISBN: 86-82183-07-2.  

9. Бацковић М., Митрашевић М. (2006). Реосигурање као начин управљања 

ризиком, Четврти међународни симпозијум „Савремени трендови у развоју тржишта 

осигурања”, Институт за осигурање и актуарство и Удружење актуара Србије,стр. 

114-122, ISBN: 978-86-403-0825.  

10. Митрашевић М. (2008). Образовање кадрова као услов за увођење нових 

производа на тржиште осигурања, Зборник радова са шестог међународног 

симпозијума “Нови производи на тржишту осигурања”, Институт за осигурање и 

актуарство и Удружење актуара Србије, стр. 198-205. ISBN: 978-86-84309-21-3.  

11. Митрашевић М, Kеркез М., Kочовић М. (2010). Финансијски и актуарски аспекти 

адекватности капитала осигуравача, Зборник радова са осмог међународног 

симпозијума “Проблеми пословања осигуравајућих компанија у условима кризе”. 

Институт за осигурање и актуарство и Удружење актуара Србије, стр. 179-188. ISBN: 

978-86-84309-26-8.  

12. Kочовић Ј., Митрашевић М. (2010). Улога и значај актуара за уређење тржишта 

осигурања, Тематски зборник радова „Економска политака и развој”, Центар за 

издавачку делатност, Економски факултет Беград, стр. 127-146., ISBN 978-86-403-

1102-1.  

13.  Kочовић М., Митрашевић М. (2011). Савремени проблеми и тренд у регулацији 

солвентности, Зборник радова са деветог међународног симпозијума “Надзор и 

контрола пословања осигуравајућих компанија”, Економски факултет у Београду и 



 

 

Удружење актуара Србије, стр. 483-503, ISBN: 978-86-403-1141-0.  

14. Митрашевић М., Панић П. (2011). Управљање ризиком инвестиционог 

портфолија осигуравајућих компанија, Зборник радова са деветог међународног 

симпозијума “Надзор и контрола пословања осигуравајућих компанија”, Економски 

факултет у Београду и Удружење актуара Србије, стр. 504-524, ISBN: 978-86-403-

1141-0.  

15. Kочовић Ј., Митрашевић М., Kочовић М., Јововић М. (2011). Финансијски и 

актуарски аспекти алокације капитала у осигурању, Нови Економист, број 10, стр. 3-

8, ISSN 1840-2313.  

16. Ракоњац Антић Т., Kочовић Ј., Митрашевић М. (2011). Управљање ризицима 

солвентности и адекватности капитала осигуравајућих компанија, Нови Економист, 

број 10., стр. 45-51, ISSN 1840-2313.  

17. Kочовић Ј., Митрашевић М., Kочовић М., Јововић М., (2011). Проблеми 

алокације капитала компанија за неживотно осигурање, Економски хоризонти, број 

2, стр. 45-69., YU ISSN 1450-863 X.  

18. Митрашевић М., Ракоњац-Антић Т., Рајић В. (2012). Kвантификовање актуарских 

ризика у концепту Солвентност II, XXXIX Симпозијум о операционим 

истраживањима, стр. 639-642, ISBN 978-86-7488-086-9.  

19. Mitrašević M., Jovović M. (2012). Measuring Non-Life Insurance Risks In The 

Solvency II Concept, Achieved Resulst and Prospekts of Insurance Market Development in 

Modern World, University of Belgrade, Faculty of Economics, pp.. 321-342, ISBN 978-86-

403-1222-6. 

20. Митрашевић М. (2012). Улога и значај интегрисаног приступа управљању 

ризицима у компанијама за неживотна осигурања, Нови Економист, број 11, стр: 82-

86, ISSN 1840-2313.  

21. Jovović M., Mitrašević M., Kočović M. (2013). Assesment of financial strenght of 

insurance companies in Serbia, Product Specifics on the Markets of Insurance and 

Reinsurance, University of Belgrade, Faculty of Economics, стр. 335-352, ISBN: 978-86-

403-1309-4.  

22. Kočović M., Mitrašević M., Kočović J. (2013). Marketing aspect of insurance 

companies’ operating, Product Specifics on the Markets of Insurance and Reinsurance, 

University of Belgrade, Faculty of Economics, pp. 429-442, ISBN: 978-86-403-1309-4. 

23. Митрашевић М. (2013). Циклуси профита на тржишту неживотног осигурања, 

Нови Економист, број 12, стр. 92-96, ISSN 1840-2313.  

24. Mitrašević M. (2014). Measurement and risk control of capital adequacy, Risk 

measurement and control in insurance, University of Belgrade, Faculty of Economics, pp. 

253-270, ISBN: 978-86-403-1362-9.  

25. Митрашевић М. (2014). Kритички осврт на примену Myers-Cohn -овог модела за 

одређивање маргине профита у неживотном осигурању, Зборник радова Економског 

факултета у Источном Сарајеву, 3(8), стр. 237-245, 

https://doi.org/10.7251/ZREFIS1408237M. 

26. Митрашевић М. (2014). Проблеми рацио анализе у неживотном осигурању, Нови 



 

 

економист, број 16, стр. 20-25, ISSN 1840-2313.  

27. Kочовић Ј., Ракоњац-Антић Т., Митрашевић М. (2014). Проблеми обрачуна 

затезне камате, Зборник радова XLI Симпозијум о операционим истраживањима, стр. 

59-64, ISBN 978-86-7395-325-0,  

28. Kочовић Ј., Митрашевић М., Јововић М. (2014). Metodological Basis and Practical 

Issues of the Chain Ladder Method, Аktuаriй- infоrmаciоnnо-аnаlitičеskiй bюllеtеnъ-

No1(5)-14, стр. 40-44. 

29. Jovović M., Mitrašević M., Stanojević J. (2015). Catastrofe risk measurement in the 

Solvency II concept, Catastrophic risks and sustainable development, University of 

Belgrade, Faculty of Economics, стр. 345-370, ISBN: 978-86-403-1418-3.  

30. Mitrašević M. (2015), Practical aspects of harmonisation of regulations related to 

calculation of technical reserves held by non-life insurers, Strategic Management 3, pp. 

044-051, ISSN 2334-6191 UDC 005.21. 

Објављена научнa књигa/монографија: 

Кочовић, Ј., Митрашевић, М., и Рајић, В. (2016). Актуарска математика. Универзитет 

у Београду, Економски факултет, Центар за издавачку делатност,  

Четврто издање ове књиге објављено је 2020. године. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

1. Митрашевић М., Јосиповић С. (2016). Управљање ризиком у оквиру Solvency II 

приступа, Нови Економист, број 20, стр. 15-20, ISSN: 1840-2313.  

Раст конкуренције на тржишту осигурања и увећана опасност од катастрофалних 

догађаја, као и бројне економске и правне промене намећу потребу за флексибилним 

пословним планирањем, које може да се прилагоди организационој структури и 

специфичностима пословања осигуравајуће компаније. Имајући у виду наведене 

промене нови регулаторни оквир Solvency II у оквиру процеса Властите процене 

ризика и солвентности (eнгл. Own Risk аnd Solvency Assessment) предвиђа и 

пројекцију вишегодишњег пословног плана осигуравача на бази различитих 

финансијских и пословних сценарија, укључујући процену захтеваног капитала за 

обезбеђење солвентности за сваки од сценарија. Циљ овог рада био је да прикаже 

основне принципе процеса Власитите процене ризика и солвентности и изазове са 

којима се суочавају осигуравајуће компаније приликом његове имплементације.  

2. Mitrašević M., Lidija D. (2016). Significance of actuarial control cycle in internal risks 

management in non-life insurance, Risk management in the financial services sector, 

University of Belgrade, Faculty of Economics, стр. 445-459, ISBN: 978-86-403-1487-9.  

Да би опстали у висококонкурентном окружењу, неживотни осигуравачи морају 

развити ефикасан систем управљања ризиком и капиталом, који треба да обезбеди 

идентификацију и мерење постојећих и будућих ризика. Циљ управљања ризиком и 

капиталом треба да буде повећање пословне ефикасности минимизирањем трошкова 

преузимања ризика, што захтева проучавање фактора који утичу на цену капитала и 

начина на који осигуравачи могу утицати на те факторе. Процес управљања ризиком 

омогућава да се захтевани капитал одреди у складу са ризицима осигурања и 

инвестирања и тиме обезбеђује дугорочни опстанак осигуравача. У овом поглављу 



 

 

монографије je приказан начин на који се актуарски контролни циклус користи за 

управљање ризицима у неживотном осигурању. Укратко су приказани циљеви сваког 

елемента актуарског контролног циклуса и описане улоге које актуари имају у 

постизању тих циљева. 

3. Митрашевић М. (2016). Актуарске одреднице развоја производа осигурања, 

Зборник радова „Јахорински пословни форум” број 1/2016, стр. 445-459. ISSN 2303-

8969,  

У овом раду су анализирани теоријски и практични аспекти дизајнирања и 

вредновања нових производа на тржишту осигурања. Континуирани развој 

производа прилагођених преференцијама осигураника од изузетног је значаја за 

опстанак и раст осигуравајућих компанија. Ово посебно добија на значају на 

тржишту осигурања Босне и Херцеговине које је према степену развијености далеко 

испод европског просека. Циљ овог рада је да се на основу анализе проблема са 

којима се суочавају актуари приликом креирања нових производа на тржишту 

осигурања Босне и Херцеговине понуде одређена решења у сврху унапређења домаће 

актуарске праксе користећи опште признате теоријске поставке и искуства земаља са 

развијеним тржиштем осигурања. 

4. Митрашевић М., Трифуновић Д., Kочовић М. (2016). Допринос управљања 

ризицима успешности пословања осигуравајућих компанија, Зборник радова XLIII 

Симпозијум о операционим истраживањима, стр. 123-127, ISBN 978-86-335-0535-2. 

Solvency II, као нови глобални регулаторни захтев, у оквиру Процеса сопствене 

процене ризика и солвентности обезбеђује интегрисани приступ пословном 

планирању и управљању ризиком. Суштина овог процеса је да се проуче захтеви за 

капиталом током времена на низу сценарија, као и да се сагледају ефекти промене 

ризичних параметара на резултате пословања. У овом раду су приказани принципи 

функционисања процеса сопствене процене ризика и илустрован је утицај склоности 

према ризику на захтевани капитал осигуравајуће компаније. 

5. Митрашевић М. (2016). Допринос актуарске професије развоју тржишта 

осигурања, Зборник радова са треће интернационалне конфереције Економског 

факултета Брчко, стр. 351-359, ISBN 978-99938-95-24-4,.  

У овом раду је приказана међусобна условљеност развоја савременог осигурања и 

актуарске професије и истакнута њена улога у креирању и имплементацији система 

управљања ризицима у организацијама у којима постоји потреба за актуарским 

знањима и вештинама. Циљ овог рада био је да укаже на способност актуара не само 

да се прилагоде новим захтевима на тржишту, него и да допринесу иновативним 

решењима. 

6. Paunović B., Mitrašević M., Janković D. (2017). Profitability management of life 

insurance companies under conditions of low interest rates, Challenges and Tendencies in 

Contemporary Insurance Market, University of Belgrade, Faculty of Economics, pp. 297-

315, ISBN 978-86-403-1522-7.  

Већ више од две деценије, дугорочне каматне стопе у свету имају тренд пада. Док су 

са једне стране ниске каматне стопе имале за циљ спречавање глобалне депресије у 

условима финансијске кризе, са друге стране изузетно ниске каматне стопе су 

изазвале низ нежељених последица великом броју привредних грана, а посебно 

компанијама за животна осигурања.  



 

 

У овом раду анализиран је утицај каматних стопа на пословање компанија за 

животна осигурања, које представљају важан фактор привреде једне земље и њеног 

финансијског система. Посебна пажња је посвећена стратегијама које осигуравачи 

спроводе у циљу обезбеђења захтеване стопе приноса у условима ниских каматних 

стопа. 

7. Mitrašević M., Paunović M., Janković D. (2017). Тhe importance and characteristics of 

business planning in the context of Solvency II concept , Challenges and Tendencies in 

Contemporary Insurance Market, University of Belgrade, Faculty of Economics, стр. 381-

395, ISBN 978-86-403-1522-7.  

Промене у економском и радном окружењу, повећање конкурентности и сложености 

пословања осигурања наметнули су потребу за флексибилним пословним 

планирањем, које може да се прилагоди различитим стиловима менаџмента, 

организационој структури и окружењу у коме осигуравајућа компанија послује. У 

овом раду су анализиране карактеристике пословног планирања осигуравајућих 

компанија, као и утицај новог регулаторног оквира Solvency II у оквиру процеса 

власитите процене ризика и солвентности на пројекцију показатеља пословног плана 

осигуравача.  

8. Kočović J., Mitrašević M., Trifunović D. (2017). Advantages And Disadvantages Of 

Methods For Assesment Of Loss Reservations In Non-Life Insurance, Зборник радова 

XLIV Симпозијум о операционим истраживањима, стр. 507-512, ISBN 978-86-7488-

135-4.  

Предмет анализе овог рада су карактеристике три најчешће коришћене методе за 

оцену резерви за штете: метода уланчаних лествица, метода очекиваног рација штета 

и Bornhuetter-Ferguson-овa метода. У раду је дата компаративна анализа резултата 

добијених на бази примене ових метода на практичном примеру уз истицање 

њихових предности и недостатака.  

9. Mitrašević M. (2017). Insurance market development trends in Bosnia and Herzegovina 

and their contribution to economic growth, Novi ekonomist број 22, pp. 15-23, ISSN 1840-

2313. 

У овом раду најпре су приказани трендови развоја тржишта осигурања у Босни и 

Херцеговини у периоду 2004-2015. године мерени показатељима густине и 

пенетрације осигурања, а затим су приказана истраживања која се односе на факторе 

који имају кључни утицај на развој тржишта осигурања, као и истраживања везана за 

испитивање утицаја осигурања на економски раст. Један од циљева рада је био да се 

провери да ли ће се резултати економиста који су испитивали међусобну зависност 

развоја тржишта осигурања и економског раста у различитим земљама и у 

различитим временским периодима потврдити и на тржишту осигурања Босне и 

Херцеговине.  

10. Митрашевић М. (2017). Допринос актуарске професије развоју тржишта 

осигурања, Зборник радова, Економски факултет Брчко, стр. 100-110, ISBN 978-

99938-95-33-6.  

Глобална финансијска криза, која је започела у току 2007. године, указала је на 

одређене пропусте у области управљања ризицима и подстакла регулаторе осигурања 

да поставе нове стандарде и дају смернице за примену одговарајућих оквира за 

управљање ризицима са којима се суочавају осигуравајуће компаније. Захваљујући 



 

 

процесу едукације који задовољава високе критеријуме, актуарским стандардима 

праксе и кодексима професионалног понашања који су праћени ефикасним 

дисциплинским поступком, актуари играју важну улогу у овом процесу. Актуари су 

од суштинског значаја не само за тржиште осигурања него и за друге области 

пословања у којима њихова знања и вештине могу бити ефикасно примењена за 

управљање ризиком. У овом раду су након дефинисања актуарске професије 

приказана међусобна условљеност развоја савременог осигурања и актуарске 

професије и истакнута њена улога у креирању и имплементацији система управљања 

ризицима у организацијама у којима постоји потреба за актуарским знањима и 

вештинама. Циљ овог рада био је да укаже на способност актуара не само да се 

прилагоде новим захтевима на тржишту, него и да допринесу иновативним 

решењима.  

11. Мирела М. (2018). Секјуритизација као алтернативaн начин управљања ризиком 

катастрофалних догађаја, Нови економист, број 24, стр. 24-30, ISSN 1840-231.  

Катастрофални догађаји проузроковани природним непогодама и људским 

деловањем представљају јединствен изазов за осигураваче, јер отежавају процену 

очекиваних одштетних захтева те могу изазвати поремећај на тржишту осигурања и 

наметнути значајне трошкове за владу, привреду и појединце. Осигуравачи често 

реагују на катастрофалне догађаје значајно смањујући осигуравајуће покриће или 

повећавајући премију осигурања. Несташица доступног покрића ових ризика на 

тржишту, услед неспособности или неспремности осигуравача да осигурају 

катастрофалне догађаје, може значајно ометати економски опоравак и развој земље. 

Из тог разлога осигуравачи су потражили алтернативне начине покривања ових 

екстремних губитака, а један од њих је секјуритизација ризика осигурања која 

означава трансфер ризика осигурања на тржиште капитала на бази креирања и 

издавања хартија од вредности. У раду су анализирани предности и недостаци 

инструмената путем којих се врши трансфер ризика осигурања на финансијска 

тржишта, и указано је  на законске и друге претпоставке које су неопходне за 

функционисање и развој овог тржишта. 

12. Kočović J.; Trifunovic D.; Mitrašević M. (2019). Advantages And Disadvantages Of 

Methods For Assessment Of Loss Reservations In Non-Life Insurance. Yugoslav Journal of 

Operations Research, pp. 553–561, ISSN 2334-6043.  

Yugoslav Journal of Operations Research is regularly reviewed in: International Abstracts 

in Operations Research, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik and 

Referativnyi Zhurnal, EBSCO, Scopus 

У овом раду приказане су и анализиране три методе за процену резервација за штете: 

метода уланчаних лествица, метода очекиваног рација штета и Bornhuetter-Ferguson-

ову метода, које под одређеним претпоставкама могу да обезбеде адекватну процену 

резерви за штете. Ради се о три детерминистичке методе, које подразумевају да ће се 

образац настанка штета у прошлости наставити и у будућем периоду. Kако би се 

обезбедила адекватност резерви за штете наведене методе треба примењивати 

опрезно уз пуно уважавање свих њихових предности и недостатака и комбиновати их 

са субјективним проценама актуара, заснованих на њиховој стручности и искуству. У 

раду је наглашено да у процесу процене резервација за штете актуар треба да 

обезбеди прилагођавање методологије карактеристикама пословања осигуравача и 

екстерним променама, које имају пресудан утицај на величину и учесталост 



 

 

одштетних захтева, да би могао да се определи за најприкладнију методу. 

13. Митрашевић М. (2019). Обезбеђење квалитета података као кључни предуслов 

адекватне процене обавеза осигурања, Зборник радова са VIII Интернационалног 

научног скупа ЕKОНБИЗ, стр. 292-302, ISBN: 978-99955-45-29-1.  

У циљу обезбеђења стабилности пословања осигуравајућих компанија благовремено 

и транспарентно одражавање ефеката економских промена на показатеље  у 

финансијским извештајима је од кључног значаја. Будући да техничке резерве чине 

највећу ставку обавеза у осигуравајућим компанијама њихов обрачун треба да се 

заснива на примени адекватних актуарских метода користећи најновије информације 

и претпоставке које могу утицати на обавезе везане за постојеће уговоре о осигурању 

и реосигурању. Наведени захтеви препознати су у оквиру Солвентност II концепта, 

као јединственог законодавног и регулаторног оквира у земљама Европске Уније и у 

оквиру Међународног стандарда финансијског извештавања 17, чији предмет су 

уговори осигурања. Предмет овог рада су улазни подаци и претпоставке које се 

користе код вредновања техничких резерви у складу са концептом Солвентност II и 

МСФИ 17. Циљ рада био је да се укаже на захтеве које је потребно испунити како би 

се обезбедио квалитет података, који представља кључни предуслов за адекватну 

процену обавеза осигурања. 

14. Mitrašević, M, and Lalić S. (2020). The Challenges of Applying IFRS 17 to the 

Insurance Market of Bosnia and Herzegovina, International Scientific Conference Strategic 

Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 

https://doi.org/10.46541/978-86-7233-380-0_13. 

Предмет овог рада су неопходне претпоставке које осигуравајуће компаније треба да 

задовоље како би своје пословање ускладиле са захтевима Међународног стандарда 

финансијског извештавања 17 –Уговори о осигурању (МСФИ17), и биле спремне да 

га примењују од момента ступања на снагу. У раду су анализиране измене које уводи 

овај стандард у односу на постојећи Међународни стандард финансијског 

извештавања 4, као и рачуноводствену праксу компанија које послују на тржишту 

осигурања Босне и Херцеговине. Посебна пажња у раду jе посвећена моделима за 

вредновање обавеза осигурања које овај стандард дефинише. Циљ рада био је да се 

на бази публикованих истраживања која се баве проблематиком примене МСФИ 17 и 

његовом компатибилношћу са  регулаторним оквиром Солвентност II , који се у 

земљама Европске Уније примењује почевши од 1.1.2016. године, уважавајући 

специфичности тржишта осигурања у Босни и Херцеговини, прикажу очекивани 

ефекти које би примена овог стандарда имала на пословање осигуравајућих 

компанија. Имајући у виду да за квантификовање трошкова и користи од увођења 

новог стандарда не постоје поуздане технике и да ће стварни ефекти бити познати 

тек након имплементације нових захтева дефинисаних стандардом, анализа 

очекиваних ефеката приказаних у раду је квалитативна. 

15. Mitrasevic M., and Bardarova S. (2020). Causes of non-payment of mortgage loans: 

theoretical and practical aspects. UTMS Journal of Economics, 11 (2). pp. 138-150. ISSN 

1857-6974/е-1857-6982. 

Часопис је реферисан у базама: ABI/INFORM Collection (ProQuest), ABI/INFORM 

Global (ProQuest), ABI/INFORM Professional Advanced (ProQuest), ABI/INFORM 

Professional Advanced for Resellers (ProQuest), ABI/INFORM Professional Standard 

https://doi.org/10.46541/978-86-7233-380-0_13


 

 

(ProQuest), Business Premium Collection (ProQuest), C.I.R.E.T, Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), East Europe, Central Europe Database (ProQuest), EBSCO, EconBiz, 

Econis, EconLit (American Economic Association), EconPapers, EconStor, EDRIC, EZB, 

Google Scholar, IDEAS, Index Copernicus International, Open J-Gate, ProQuest Central 

(ProQuest), ProQuest Central Essentials (ProQuest), ProQuest Central K-12 (ProQuest), 

Research Papers in Economics (RePEc), Research Library (ProQuest), Social Science 

Premium Collection (ProQuest), Social Science Database (ProQuest), Socionet, ZBW 

Услед значајног учешћа хипотекарних кредита у структури портфолија великог броја 

комерцијалних банака праћење способности сектора становништва да отплаћује 

дугове веома је важно за финансијску стабилност земље. Будући да на акумулацију 

неквалитетних кредита у билансима банака значајан утицај има пад цена некретнина, 

у раду су објашњени фактори који утичу на циклусе на тржишту некретнина. Сврха 

овог рада је да прикаже истраживања која се баве узроцима неизвршавања обавеза по 

основу хипотекарних кредита и утицајем стандарда кредитирања на смањење 

системског ризика. У периоду кризе проузроковане различитим мерама влада у циљу 

сузбијања пандемије COVID-19, адекватни стандарди кредитирања постају још 

важнији. Посебна пажња у раду је посвећена утицајима LTV рација, каматне стопе по 

којој је одобрен зајам и рочности кредита на вероватноћу наступања статуса 

неизмирења обавеза. Рад пружа основу за наредна истраживања која би могла да дају 

одговор на питање у којој мери је примена одређених стандарда кредитирања 

допринела смањењу кашњења у отплаћивању хипотекарних кредита у специфичним 

условима пословања које је проузроковала актуелна пандемија. 

16. Mitrašević M., and Bardarova S. (2020). Merenje rizika pozajmljivanja malim i 

srednjim preduzećima u Republici Srbiji u svetlu savremenih bankarskih regulativa, 

Ekonomski horizonti, 22(3), 263-277, ISSN: 1450-863 X,  

Часопис је реферисан у базама SCOPUS, DOAJ, ProQuest - ABI/INFORM, Cabell's 

Directories, Index Copernicus Journals Master List 2012, EconLit, Ebsco , Ulrich's 

Periodicals Directory 

Предмет овог рада је мерење ризика кредитирања малих и средњих предузећа (МСП) 

са аспекта постојеће банкарске регулативе. Полазећи од хипотезе да би повећање 

транспарентности процеса мерења кредитног ризика омогућило благовремено 

откривање проблема и оставило простора за неопходне акције менаџменту малих и 

средњих предузећа, као и свим повериоцима, и пружило могућност да МСП обезбеде 

повољније изворе финансирање, сврха овог рада била је да прикаже на који начин је 

могуће користити познати Алтманов Z-Score модел за процену вероватноће 

наступања статуса неизмирења обавеза и рангирање предузећа. Резултати примене Z-

Scores модела указују да се у одређеној мери могу да детектовати предузећа код 

којих стечај може да наступи у наредне две године од процене, али да се ови 

резултати  не могу сматрати поузданим за процену вероватноће банкротства малих и 

средњих предузећа у Србији. Правци даљег истраживања ће бити усмерени на развој 

модела кредитног скоринга прилагођеном тржишту малих и средњих предузећа 

Републике Србије. 

17. Pjanić M., Mitrašević M. (2020). The Impact of Tourism on GDP growth in the 

European Union Countries, Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in 

Present Era, pp. 53-67. https://doi.org/10.31410/tmt.2020.53.  



 

 

Tуризам представља једну од најзначајних привредних делатности за целокупну 

светску економију. У последњих неколико деценија, делатност туризма остварује 

велики раст и развој на глобалном тржишту и уједно остварује позитиван директни и 

индиректни утицај на остале привредне делатности. Сврха овог рада била је да 

испита повезаност пет туристичких показатеља са растом бруто домаћег призвода на 

примеру земаља чланица ЕУ у периоду од 2001. до 2019. године. Основни циљ рада 

био је да утврди који од истражених туристичких показатеља има статистички 

значајан утицај на раст БДП-а. Емпиријска анализа у раду заснована је на 

процедурама за линеарне мешовите моделе у IBM SPSS.  

18. Pjanić M., Mitrašević M. (2021). Foreign Direct Investments in Serbia, Kultura 

polisa Br. 44, стр. 253-265,  https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1r.44.  

Процесом глобализације значај страних директних инвестиција се значајно 

променио, јер оне данас представљају један од најзначајнијих фактора 

конкурентности, развоја и примене нове технологије, образовања, иновативности и 

привредног развоја. Kао значајан облик финансирања националних економија, 

стране директне инвестиције представљају облик улагања који се реализује ван 

матичне државе, при чему је један од најзначајнијих циљева како развијених, а 

посебно земаља у развоју привлачење што већег обима страних директних 

инвестиција. Циљ овог рада био је да се укаже на значај и динамику страних 

директних инвестиција у Србији, као и на кључне подстицаје за њихово привлачење. 

19. Mitrašević M. (2021). Challenges of property valuation in modern market conditions, 

Contemporary challenges and sustainability of the insurance industry, University of 

Belgrade, Faculty of Economics, pp. 385-400, ISBN: 978-86-403-1693-4 

Предмет овог рада су стандарди вредновања и процене ризика некретнина и 

активности везане са оценом њихове адекватности у савременим тржишним 

условима. Будући да се тржиште некретнина још није у потпуности опоравило од 

претходне финансијске кризе, а у време писања рада је било изложено значајној 

неизвесности повезаној са ефектима специфичних услова пословања, 

проузрокованим различитим мерама влада у циљу сузбијања „пандемије COVID-19”, 

истраживања везана за ризике повезане за тржиште некретнина од изузетног су 

значаја. Поред проблематике вредновања некретнина у раду је приказано на који 

начин се врши процена ризика промене цене некретнина у оквиру стандарда 

Солвентност II. 

20. Mitrašević M. (2021). The role of macroprudential policy in bank housing loans 

portfolio quality assurance, Economic themes, 59(2): 281-296, DOI 10.2478/ethemes-

2021-0016.  

Часопис је реферисан у базама: Baidu Scholar, CEJSH (The Central European Journal of 

Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge 

Infrastructure), CNPIEC, EBSCO Discovery Service, EconBiz, ECONIS, ERIH PLUS 

(European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, J-

Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Research 

Papers in Economics (RePEc), ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), 

TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC). 

Предмет овог рада су савремена кретања на тржиштима стамбених некретнина у 

европским земљама и њихов утицај на квалитет портфолија стамбених кредита 

https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1r.44


 

 

банака. Имајући у виду важност праћења појаве системских ризика у финансијском 

систему и чињеницу да за Босну и Херцеговину креирање макропруденционих алата 

тек предстоји, један од циљева рада био је да прикаже резултате истраживања 

ефикасности појединих мера макропруденционе политике за ублажавање утицаја 

флуктуација цена на тржишту стамбених некретнина. Посебна пажња посвећена је 

изазовима са којима се суочава тржиште некретнина и хипотекарних кредита у 

периоду кризе проузроковане пандемијом COVID-19. Рад пружа основу за будућа 

истраживања у којој мери су примењиване мере макропруденционе политике у 

појединим земљама биле ефикасне у до сад незапамћеним условима пословања. 

Објављена научнa књигa/монографија: 

1. Митрашевић М. (2020). Примена финансијске математике на финансијском 

тржишту, Факултет пословне економије Бијељина, Универзитет у Источном 

Сарајеву, ISBN 978-99955-45-33-8.   

Монографија је подељена на пет поглавља, у оквиру којих су приказани теоријски и 

практични аспекти вредновања и испитивања утицаја појединих параметара на 

вредности акција, обвезница и опција, као и на вредности портфолија финансијских 

инструмената.  

2. Митрашевић М., Пјанић М. (2019). Управљање ризицима инвестирања средстава 

осигуравајућих компанија, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом 

Саду, 978-86-7233-384-8. 

У првом поглављу овога уџбеника приказане су карактеристике пословања 

компанија за неживотна и животна осигурања, као и специфичности финансијских 

извештаја осигуравајућих компанија и процене финансијских перформанси. Предмет 

анализе другог поглавља, су прописи у погледу захтева за адекватношћу капитала и 

управљања ризиком у Сједињеним Америчким Државама, земљама Европске Уније и 

Србији. Предмет анализе трећег поглавља је управљање ризицима инвестиционог 

порфолија. У четвртом поглављу обрађена су два кључна елемента управљања 

ризицима у осигуравајућим компанијама, а која укључују мерење и управљање 

изложеношћу ризицима. 

 



 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидаткиња др Мирела Митрашевић изабрана је у звање вишег асистента на 

Факултету пословне економије у Бијељини 2006. године и активно учествује у 

наставно-научном процесу 15 година. Избор у звање доцента добила је 2011. године. 

Предмети на првом циклусу студија на којима је до сада била ангажована као 

сарадник или одговорни наставник су: Финансијска математика, Осигурање и 

Управљање ризиком. Осим тога ангажована је и на другом циклусу, тј. мастер 

студијама за извођење наставе из предмета Анализа осигурања и Финансијско 

математичка анализа. Такође, др Мирела Митрашевић била је ангажована на 

Економском факултету Пале, као одговорни наставник на наставном предмету 

Финансијска математика на првом циклусу студија и на Економском факултету 

Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву где је изводила наставу из предмета 

Управљање ризиком на другом циклусу студија.  

На студентским анкетама, спровођеним од стране Универзитета свих претходних 

година на нивоу семестра, добијала је похвале студената за професионалност, 

одговорност и посвећеност педагошком процесу.  

Чланство у комисијама за одбрану мастер, магистарских радова и доктората до 

избора у звање ванредног професора: 

 Менторства: 

Бориша Стевановић, Тржиште осигурања од аутоодговорности Републике 

Српске у процесу либерализације тарифа, Мастер рад одбрањен 28.10.2014. на 

Факултету пословне економије у Бијељини.  

 Чланство у комисијама 

1. Наташа Марковић, Јавно приватно партнерство у функцији финансирања 

инфраструктуре и услуга у БиХ, Магистарски рад одбрањен 3.7.2013. године 

на Факултету пословне економије у Бијељини (члан комисије). 

2. Дејан Грачанин, Утицај иновација у области менаџмента на положај 

пословних субјеката подручја града Бијељине, Мастер рад одбрањен 

22.10.2014. на Факултету пословне економије у Бијељини (члан комисије). 

3. Голић Славица, Утицај преносне премије и резервисаних штета на 

финансијски резултат друштва за осигурање, Мастер рад одбрањен 

15.10.2015. године на Факултету пословне економије у Бијељини (члан 

комисије). 

4. Милош Пјанић, Стратегија управљања портфолиом институционалних 

инвеститора на финансијском тржишту одабраних земаља у успону, 

Докторски рад одбрањен 7.7.2015. на Економском факултету Суботица, 

Универзитета у Новом Саду (члан комисије).  
 



 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Чланство у комисијама за одбрану мастер, магистарских радова и доктората 

после избора у звање ванредног професора: 

 Менторства: 

1) Добрила Божић, Управљање ризицима у компанијама за животно осигурање, 

Мастер рад одбрањен 26.12.2016. године на Факултету пословне економије 

Бијељина. 

2) Светлана Абаџић, Актуарски аспекти примјене CARMEL показатеља у 

компанијама за животно осигурање, Мастер рад одбрањен 26.4.2017. године 

на Факултету пословне економије Бијељина. 

3) Драгана Михајловић, Проблем утврђивања тарифа код осигурања од 

одговорности, Мастер рад одбрањен 17.05.2017. године на Факултету 

пословне економије Бијељина. 

4) Бојан Јосић, Kонтрола и надзор над пословањем осигуравајућих компанија у 

Републици Српској, Мастер рад одбрањен 29.11.2017. године на Факултету 

пословне економије Бијељина. 

5) Слађана Маринковић, Управљање инвестиционим портфолиом у компанијама 

за животна осигурања, Мастер рад одбрањен 24.11.2017. године на Факултету 

пословне економије Бијељина. 

6) Тања Kатанић, Мере контроле и финансирања катастрофалних ризика, 

28.09.2018. године на Факултету пословне економије Бијељина. 

7) Миланка Спасојевић, Проблеми процјене ризика повезаних са осигурањем 

кредитних потраживања, Мастер рад одбрањен 29.05.2018. године на 

Факултету пословне економије Бијељина. 

8) Kоса Лукић, Изазови управљања ризицима у пољопривреди у свјетлу 

глобалних климатских промјена, Мастер рад одбрањен 11.03.2021. године на 

Факултету пословне економије Бијељина. 

 Чланство у комисијама 

1) Поповић Драган, Модел унапређења квалитета процеса животног осигурања, 

Докторска дисертација одбрањена 15.11.2018. године на Факултету техничких 

наука Универзитета у Новом Саду (члан Kомисије). 

2) Љубицa Миловановић, Модели улагања у индустрију цвијећа у функцији 

раста запослености у БиХ, Мастер рад одбрањен 25.03.2016. године на 

Факултету пословне економије у Бијељини (члан Комисије). 

3) Граорац Миона, Преузимање ризика банко осигурања са стајалишта 

осигуравајућег друштва, Мастер рад одбрањен 11.05.2016. године на 

Економском факултету Пале (члан Kомисије). 

4) Софић Ведрана, Управљање имовинским ризицима у електроенергетском 

сектору, Мастер рад одбрањен 01.12.2016. године на Економском факултету у 

Брчком (члан Kомисије). 

5) Лукић Милена, Kомпаративна анализа и класификација предузећа према 



 

 

успјешности пословања, Мастер рад одбрањен 25.01.2019. године на 

Економском факултету Брчко (предсједник Kомисије).  

6) Маријанa Kриштић, Примјена мрежног планирања у инвестиционом 

одлучивању, Мастер рад одбрањен 15.06.2020. године на Економском 

факултету Брчко (члан Kомисије). 

7) Драгана Симић, Развој и имплементација тржишта капитала у Републици 

Српској, Мастер рад одбрањен 30.03.2021. године на Факултету пословне 

економије Бијељина (предсједник Kомисије). 

 

Одржала је гостујуће предавање из предмета Осигурање на Економском факултету у 

Суботици 17. маја 2021.године путем Зоом апликације.  

 

Била је члан је научног одбора међународног научног скупа “Еконбиз” на Факултету 

пословне економије Бијељина. Такође била је члан организационог одбора 

међународних симпозијума у организацији Удружења актуара Србије и Економског 

факултета Београд. 

 

 
 

Просечна оцена педагошког рада др Миреле Митрашевић као резултат студентских 

анкета за посматрани период износи 4,4. 

 



 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Мирела Митрашевић је учесник је следећих симпозијума:  

1) До избора у звање ванредног професора: 

• I међународни симпозијум из осигурања у организацији Удружења актуара 

Србије и Економског факултета Универзитета у Београду „Приватизација и 

перспективе осигурања у земљама у транзицији”, Врњачка Бања, 09-11.мај 2003. 

(члан организационог одбора). 

• XXX Симпозијум операционих истраживања, SYM-OP-IS 2003, Херцег Нови, 

30.09.-03.10.2003. (два коауторска рада прихавћена као реферати). 

• I међународни симпозијум из Актуарства у организацији Удружења актуара 

Србије „Актуарске основе утврђивања маргине солвентности”, Златибор, 06-

09.11.2003. (члан организационог одбора). 

• Саветовање у организацији Привредне академије у Новом Саду „Накнада штете и 

уговор о осигурању”, Златибор, 18.02.-20.02.2004. 

• II међународни симпозијум из осигурања у организацији Удружења актуара 

Србије и Економског факултета Универзитета у Београду „Осигурање на 

прекретници”, Врњачка Бања, 17-20.јуна 2004. (члан организационог одбора). 

• II међународни симпозијум из Актуарства у организацији Удружења актуара 

Србије „Преиспитивање тарифа у осигурању од аутоодговорности”, Златибор, 05-

09.10.2004.  

• XXXI Симпозијум операционих истраживања, SYM-OP-IS 2004, Фрушка Гора, 

14.-17.09.2004. (рад прихваћен као реферат). 

• III међународни симпозијум из осигурања у организацији Удружења актуара 

Србије и Економског факултета Универзитета у Београду „Могућности и 

ограничења пласмана средстава осигуравајућих компанија у светлу новог Закона 

о осигурању”, Врњачка Бања, 10-13.јуна 2005. (члан организационог одбора). 

• XXXII Симпозијум операционих истраживања, SYM-OP-IS 2005, Врњачка Бања, 

27.-30.09.2005. (рад прихваћен као реферат). 

• IV интернационална конференција у организацији Агенције за надзор 

мировинских фондова и осигурања (Хагена) Републике Хрватске „Мировински 

фондови, тржиште капитала и финансијско окружење”, 16-18. 10, 2005, Цавтат. 

• III међународни симпозијум из Актуарства у организацији Удружења актуара 

Србије „Значај и одговорност актуара за уређење тржишта осигурања”, 

Kопаоник, 03-06.11.2005.  

• XXXIII Симпозијум операционих истраживања, Бања Kовиљача, SYM-OP-IS, 

2006.  

• IV међународни симпозијум из осигурања „Савремени трендови у развоју 

тржишта осигурања”, Врњачка Бања, 01.-04.јуна 2006. (члан организационог 

одбора). 

• V међународни симпозијум “Стратегија развоја тржишта осигурања у Србији”, 

Врњачка Бања 07-10. јуна 2007.  



 

 

• VI међународни симпозијум из осигурања, “Нови производи на тржишту 

осигурања “, Златибор 29. маја-1. јуна 2008. (члан организационог одбора). 

• VII међународни симпозијум “Осигурање и глобална финансијска криза” 

Златибор 14-17. мај 2009. (члан организационог одбора). 

• VIII међународни симпозијум “Проблеми пословања осигуравајућих компанија у 

условима кризе”, Златибор 13.-16. маја 2010. (члан организационог одбора). 

• IX међународни симпозијум “Надзор и контрола пословања осигуравајућих 

компанија”, Златибор 26-29. маја 2011. (члан организационог одбора). 

• XVII интернационални научни скуп, СМ2012. Суботица - Палић, 20. април 2012.  

• I Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), 30-31. мај 2013, 

Бијељина (члан програмског одбора). 

• X међународни симпозијум “Тржиште осигурања у последњој декади и 

перспективе развоја”, Београд 11.-14. јуна 2012. (члан организационог одбора). 

• XI међународни симпозијум “Тржиште осигурања и реосигурање” Врњачка Бања, 

13. - 16. јуна 2013. (члан организационог одбора). 

• II Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), 3-4. јул 2014. 

Бијељина (члан програмског одбора). 

• XII међународни симпозијум “ Управљање ризицима на тржишту осигурања у 

сусрет Солвентности II” Аранђеловац, 6. - 8. јуна 2014. (члан организационог 

одбора). 

• XIII међународни симпозијум “ Управљање катастрофалним ризицима и одрживи 

развој” Аранђеловац, 5. - 7. јуна 2015. (члан организационог одбора). 

• Округли сто на тему „Режијски додатак – потреба или наслеђе из прошлости”, 

14.5.2015, презентација испред Удржења актуара Републике Српске. 

• XX интернационални научни скуп, Стратегијски менаџмент и системи подршке 

одлучивању у стратегијском менаџменту СМ2015, Суботица - Палић, 21. мај 

2015.  

• III Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), 18. и 19. јун 

2015. (члан програмског одбора).  

2) После избора у звање ванредног професора: 

• III међународна конференција „Партнерство власти, привреде и институција 

високог образовања у подстицању економског развоја” одржана од 10. до 12. 

новембра 2016. у организацији Економског факултета Брчко Универзитета у 

Источном Сарајеву.  

• XIV Међународни симпозијум “Управљање ризицима у осигурању и банкарству” 

одржан је 19.-22. маја 2016. у хотелу Мона на Златибору. (члан организационог 

одбора). 

• IV Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), одржан 16. и 17. 

јун 2016. у Бијељини (члан програмског одбора).  

• V међународна конференција Јахорински пословни форум, “Јахорински пословни 



 

 

форум”, Јахорина хотел “Термаг” 24-26. фебруара 2016. 

• XLIII Симпозијум операционих истраживања, Тара, 20-23 септембра 2016.  

• V Интернационални научни скуп ЕKОНБИЗ 2017 одржан 22. и 23. јуна 2017. у 

Бијељини (члан програмског одбора)  

• XV Међународни симпозијум изазови и перспективе развоја тржишта осигурања 

– 15 година после, Златибор, хотел „Мона”, 18-21. мај 2017. 

• XLIV Симпозијум операционих истраживања, Златибор, 25. – 28. септембар 2017.  

• IV међународна конференција „Партнерство власти, привреде и институција 

високог образовања у подстицању економског развоја” одржана од 10. до 12. 

новембра 2017. у организацији Економског факултета Брчко Универзитета у 

Источном Сарајеву,  

• VI Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), одржан 21. и 22. 

јуна 2018. у Бијељини (члан програмског одбора)  

• VII Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), одржан 20. и 

21. јуна 2019. у Бијељини (члан програмског одбора)  

• XXIV Интернационални научни симпозијум Стратегијски менаџмент и системи 

подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, 17. мај 2019, Суботица, 

Република Србија. 

• VIII Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), одржан 18. и 

19. јуна 2020. у Бијељини (члан програмског одбора). 

• IX Интернационални научни скуп Еконбиз (економија и бизнис), одржан 17. и 18. 

јуна 2021. у Бијељини (члан програмског одбора). 

• XIX Међународног симпозијума у организацији Удружења актуара Србије и 

Економског факултета из Београда 17-20. јун 2021., хотел “Извор” у Аранђеловац 

(члан организационог одбора). 

 

Похађала је курсеве за континуирану едукацију актуара: 

1) До избора у звање ванредног професора: 

• Kонтинуирана едукација актуара у организацији Института за осигурање и 

актуарство и Удружења актуара Републике Србије, 07-08.12.2012.  

• Kонтинуирана едукација актуара у организацији Удружења актуара Републике 

Србије и Међународне асоцијације актуара, 04-07.02.2009.  

• Kонтинуирана едукација актуара у организацији Удружења актуара Републике 

Србије и Међународне асоцијације актуара, 09-10.12.2011.  

• IAA Council and Committee Meetings in Zagreb, Croatia, Zagreb, Croatia — 29 

September to 2 October 2011. 

• Kонтинуирана едукација актуара у организацији Удружења актуара Републике 

Србије и Међународне асоцијације актуара, 7 и 8. децембра 2012.  

• Kонтинуирана едукација актуара у организацији Удружења актуара Републике 



 

 

Србије и Међународне асоцијације актуара, 11. и 12. децембар 2015.  

2) После избора у звање ванредног професора: 

• Специјалистички семинар у оквиру едукације о формирању тарифа у неживотним 

осигурањима на тему “Разумијевање процеса креирања тарифа у циљу стварања 

компаративне предности није само за актуаре” у организацији Удружења актуара 

Републике Српске, Бања Лука 19. септембра 2016. 

• Специјалиситички семинар “Одређивање цијена осигурања одговорности за 

моторна возила” у организацији Удружења актуара Републике Српске, Бања 

Лука, 24. и 25.05.2016.  

• Специјалистички семинар „Формирање таблица смртности”, у организацији 

Удружења актуара Републике Српске и у сарадњи са Агенцијом за Осигурање 

Републике Српске, Бања Лука, 09. и 10. 11. 2017. 

• Kонтинуирана едукација актуара у организацији Удружења актуара Републике 

Србије и Института за осигурање и актуарство, 8. и 9. децембра 2017.  

 

Овлашћење за обављање актурских послова добила је 14.08.2006. 

Учествовала је у извођењу иновационих курсева:  

• „Ефективна каматна стопа и начини обрачуна камате”, Економски факултет, 

Београд, април 2005.  

• „Финансијска математика на финансијском тржишту”, Павловић банка, 

Бијељина, 07-9.07.2011. 

• „Финансијска математика у пракси”, Економски факултет, Београд, март 2013. 

• „Проблеми примене финансијске математике у пракси” Економски факултет 

Универзитета у Београду, 19. и 20. март 2015.  

 

Именована је за члана Kомисије за последипломске и мастер студије у 2019. број: 77-

02/19 од 25.1.2019. и број 1306-02/19 од 12.12.2019. 

 

Учествовала је у пројекату „(НА)УЧИ И (ЗА)РАДИ” у периоду 14.10.2019. до 

31.3.2020., који је организован и финасиран од стране Градске управе Бијељина и 

Факултета пословне економије Бијељина 

 

Рецензензирала је радове за часопис за економску теорију и праксу „Нови 

Економист“, чији је издавач Факултет пословне економије Бијељина и Зборник 

радова Економског факултета Брчко. 



 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

Након што је констатовала да је пристигла пријава на Конкурс уредна, потпуна и 

благовремена, Комисија је интервју заказала за уторак, 02.11.2021. године у 09,30, у 

просторијама Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву у 

Бијељини. Због спречености члана комисије проф.др Жељка Шаина, редовног 

професора Економског факултета у Сарајеву да присуствује, интервју је обављен пред 

члановима комисије у двотрећинском саставу. Интервјуу су присуствовали проф. др 

Jeлена Кочовић предсједник комисије и проф. др Стеван Стевић, члан Комисије. 

Комисија је обавила разговор са кандидатом др Мирелом Митрашевић уз 

постављање питања из уже научне области Актуарство, на која је кандидат дао 

компетентне одговоре. Након успешно обављеног интервјуа, и прегледане 

приложене документације, по обављеном разговору са кандидатом, комисија је 

констатовала да кандидат посједује референце за избор у звање редовног професора за 

ужу научну област Актуарство и једногласно је донела закључно мишљење. 

 

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 

С обзиром на то да је Законом о високом образовању предвиђено да кандидат за 

избор у научно-наставно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама треба да одржи предавање, а да је кандидат др Мирела Митрашевић већ 

изводила наставу на високошколским установама од 2006. године до данас, у звању 

вишег асистента, доцента и ванредног професора, предавање није одржано. 



 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за 

избор у звање или их не испуњава.  

Кандидат др Мирела Митрашевић 

Минимални услови за 

избор у звање1 

Испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

1) Један изборни период 

у звању ванредног 

професора 

Испуњава Кандидаткиња је изабрана у звање 

ванредног на ужу научну област 

Актуарство на Факултету пословне 

економије, Бијељина, Универзитета у 

Источном Сарајеву Oдлуком Сената 

Универзитет у Источном Сарајеву, број: 

01-С-102-IX/16, од 23.02.2016. године. 

2) Има најмање осам 

научних радова из 

области за коју се бира 

објављених у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом, након 

стицања звања ванредног 

професора 

Испуњава Након стицања звања ванредног 

професора, кандидаткиња је објавила 

двадесет (20) научних радова из области 

за коју се бира; од којих је пет радова 

штампано као поглавље у монографијама 

од међународног значаја, а петнаест (15) 

радова је објављено у научним 

часописима и зборницима са рецензијом. 

3) Има најмање двије 

објављене књиге (научну 

књигу, монографију или 

универзитетски уџбеник) 

након стицања звања 

ванредног професора 

Испуњава Након избора у звање ванредног 

професора, кандидаткиња је била аутор 

научне монографије објављене 2020. 

године под називом Примена 

финансијске математике на финансијском 

тржишту чији издавач је Факултет 

пословне економије Бијељина, и коаутор 

уџбеника Управљање ризицима 

инвестирања средстава осигуравајућих 

компанија објављеног 2019. године, чији 

издавач је Економски факултет у 

Суботици, Универзитета у Новом Саду. 

4) Успјешно реализовано 

менторство кандидата за 

степен другог или трећег 

циклуса 

Испуњава Кандидаткиња има успјешно 

реализованих 8 менторстава кандидата за 

степен другог циклуса – мастер. 

                                                
1 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

5) Има успјешно 

остварену међународну 

сарадњу са другим 

универзитетима и 

релевантним 

институцијама у области 

високог образовања 

Испуњава Одржала је гостујуће предавање из 

предмета Осигурање на Економском 

факултету у Суботици 17. маја 

2021.године путем Зоом апликације. 

Kоаутор је књиге Актуарска математика 

чији је издавач Економски факултет у 

Београду и књиге Управљање ризицима 

инвестирања средстава осигуравајућих 

компанија чији је издавач Економски 

факултет у Суботици. Била је члан 

организационог одбора више 

међународних симпозијума из осигурања 

у организацији Удружења актуара Србије 

и Економског факултета Универзитета у 

Београду. 

 

 

Комисија констатује да су се на конкурс за избор наставника у звање редовног или 

ванредног професора за ужу научну област Актуарство пријавио један (1) кандидат. 

Након што је извршила детаљан увид у конкурсну документацију, и урадила анализу 

и оцену укупне научне, стручне и наставне активности кандидата, др Миреле 

Митрашевић, а у складу са члановима 77. и 82. Закона о високом образовању 

(Службени Гласник РС, бр. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 

31/2018, 26/2019), члановима 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву 

и члановима 5., 6. и 38. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

на Универзитету у Источном Сарајеву, којима су прописани услови за избор у 

научно-наставна звања наставника, те Правилником о научним и умјетничким 

областима, пољима и ужим областима (Службени Гласник РС, бр. 22/2009 и 27/2010), 

Комисија сматра да, кандидат др Мирела Митрашевић испуњава све законске услове 

за избор у звање редовног професора. Докторска дисертација, научни чланци и 

укупна стручна и научна активност кандидата др Миреле Митрашевић орјентисана је 

на ужу научну област Актуарство. Такође, кандидаткиња има проведен један изборни 

период у звању ванредног професора на ужој научној области Актуарство. Након 

стицања звања ванредног професора, кандидаткиња је објавила двадесет (20) научних 

радова из области за коју се бира, од којих је пет радова објављено као поглавље у 

научној монографији од међународног значаја, a остали у научним часописима и 

зборницима са рецензијом и припадају ужој научној области Актуарство. Након 

избора у звање ванредног професора, кандидаткиња је била аутор једне научне 

монографије и коаутор једног уџбеника. Затим, након избора у звање ванредног 

професора, кандидаткиња има осам успјешно реализованих менторства кандидата за 

степен другог циклуса, као и чланство у комисији за оцену и одбрану докторске 

дисертације и учешће у шест комисија за оцјену и одбрану мастер радова.  

 

 



 

 

 

Стога, имајући у виду приложени конкурсни материјал, одговоре на постављена 

питања кандидаткиње Митрашевић током интервјуа, број и квалитет објављених и 

презентованих научних радова, наставно искуство, као и укупну научно-

истраживачку, образовну и стручну дјелатност кандидаткиње, Комисија са 

задовољством предлаже Наставнонаучном вијећу Факултета пословне економије 

Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да 

кандидаткиња др Мирела Митрашевић, ванредни професор Факултета пословне 

економије, Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, буде изабрана у звање 

редовног професора за ужу научну област Актуарство. 

Ч Л А Н О В И  К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 
Проф.др Јелена Кочовић 

Економски факултет у Београду 

Универзитет у Београду 
2. ____________________________________________, члан 

Проф.др Жељко Шаин 

Економски факултет Сарајево 
Универзитет у Сарајеву 

3. ____________________________________________, члан 
Проф.др Стеван Стевић 

Економски факултет Брчко 

Универзитет у Источном Сарајеву 

 

 

 

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н К О М И С И Ј Е: 

                       1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


