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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Драшко (Љубомир и Гроздана) Маринковић 
Датум и мјесто рођења: 19.03.1974. године,  Прњавор 
Установе у којима је био запослен: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Бањој Луци 
Радна мјеста: -асистент, Природно-математички факултет, 

 Универзитет у Бањој Луци, 1999-2001; 
-виши асистент, Природно-математички 
 факултет, Универзитет у Бањој Луци,  
 2001-2004; 
-доцент, Природно-математички факултет, 
 Универзитет у Бањој Луци, 2004-2009; 
-ванредни професор, Природно-математички 
 факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2009- 
- Продекан за финансијско-материјална 
  питања Природно-математичког факултета 
  у Бањој Луци, 2007-2008; 
- Проректор за кадровске и материјалне 
  ресурсе Универзитета у Бањој Луци, 2008- 
- Шеф Катедре за друштвену географију и 
  демографију на Природно-математичком 
  факултету у Бањој Луци, 2010- 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Одбор за репродуктивно здравље и 
  демографију Академије наука и умјетности 
  Републике Српске 
- Савјет за демографску политику  
  Републике Српске 
- Друштво демографа Србије  
- Српско географско друштво 
- Географско друштво Републике Српске                                                                                          
- Центар за демографска истраживања 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Професор географије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1998.године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,66 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Магистар географских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2001.године 
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Наслов завршног рада: Дневне миграције становништва 
општине Прњавор 

Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

Географске науке 
 

Просјечна оцјена: 9,50 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2004.године 

 
Назив докторске дисертације: 

Избјеглиштво – специфичан вид 
миграција становништва Републике 
Српске у периоду 1991-2001. 

Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

Географске науке 
 

Претходни избори у наставна и  
научна звања (институција, звање, 
година избора) 

- асистент на предмету Географија 
становништва, Природно-математички 
факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
1999; 
- виши асистент на предмету Географија 
становништва, Природно-математички 
 факултет, Универзитет у Бањој Луци,  
 2001; 
- доцент на предмету Географија 
становништва, Природно-математички 
факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
2004; 
- ванредни професор за уже научне 
области Географија (друштвена 
географија) и Демографија (на наставне 
предмете: Географија становништва – 
Демогеографија 1 и 2 и Демографија), 
Природно-математички факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, 2009- 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови објављени у периоду звања асистент до избора у звање виши асистент 

 

1. Д.Маринковић - „Бања Кулаши - туристичко-географске карактеристике“, 
HERALD - Гласник Географског друштва Републике Српске, свеска 3, Бања Лука, 
1998. (стр.109-124). 

 
Радови објављени у периоду звања виши асистент до избора у звање доцент 

 

 1. Д.Маринковић - "Дневне миграције становништва општине Прњавор", Научна 
     монографија, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2001. (стр.140); 



4 
 

 2. Z.Marijanac, B.Djurdjev and D.Marinkovic - ” Socio-demographic Structure of the Border 
     Area in the Northwest Part of Republic of Srpska”  in International Scientific Journal 
     “Geographica Pannonica”, n.5, Institute of Geography, Novi Sad, 2001. (site 8-12); 
 3. Z.Marijanac and D. Marinkovic - ”Demographic problems and processes in Republic of 
     Srpska” in International Scientific Journal “The 5-th edition of The Regional Conference of 
     Geography: Geographic researches in the Carpatian-Danube space”,West University of 
     Timisoara, Editura MIRTON Timisoara, Timisoara, 2003. (site 393-401); 
4. Д.Маринковић - "Град Прњавор - општинско средиште и најјачи гравитациони 

     центар дневних миграција простора општине Прњавор",” HERALD – Гласник 
     Географског друштва Републике Српске, свеска 7, Бања Лука, 2002. (стр.45-55.); 
 5. Б.Ђурђев и Д.Маринковић - "Морталитет Републике Српске при крају XX вијека", 
     HERALD - Гласник Географског друштва Републике Српске, свеска 6, Бања Лука, 
     2001. (стр.81-89.); 
 6. З.Маријанац и Д.Маринковић - "Демографски проблеми пограничних подручја 
     сјеверозападног дијела Републике Српске" , Зборник радова Међународног Научног 
     скупа под називом: "Проблеми ревитализације пограничних крајева Југославије и 
     Републике Српске", Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001. 
     (стр.35-45.). 
 

Радови објављени у периоду звањa доцента до избора у звање ванредни професор 
 

1. Д.Маринковић - "Демографски проблеми процеса избјеглиштва у Републици 
Српској", Научна монографија, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 
2005. (стр.171); 

2. S.Bozic, D.Marinkovic,  V.Grecic, V.Petronijevic, S.Lazaroiu, A.Krasteva, I.Bimbilovski, 
Z.Daskalovski, S.Kostovska and M.Risteska - “Migration Flows in Southest Europe”, 
Group 484, Belgrade, 2007. (site 240) /књига је објављена на енглеском језику/; 

3. Ђ.Марић, Д.Маринковић, М.Мандић, Д.Бајић, М.Трифуновић и др. - "Геопросторни 
потенцијали развоја Горњосанско-пливског региона", Институт Природних и 
математичких наука, Бања Лука, 2008. (стр.157.); 

4. Н.Бабић, М.Бећковић, Љ.Берберовић, Д.Маринковић, Д.Медаковић, Д.Недељковић, 
С.Панџић, Ј.Самарџић, М.Рашевић и В.Влаисављевић - "Репродуктивно здравље - 
изабрана питања", Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 
Источно Сарајево, 2007. (стр.178); 

5. С.Пашалић, З.Маријанац, Б.Ђурђев, Д.Маринковић, М.Живковић и Ј.Вуковић - 
"Демографски развој и популациона политика Републике Српске", ИП Младост, 
Бијељина, 2006. (стр.184.); 

6. Р.Гњато, Г.Трбић, Д.Маринковић, О.Гњато и М.Лојовић - "Република Српска - 
туристички потенцијали", Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 
Источно Сарајево, 2005. (стр.304) /књига је преведена на енглески језик/; 

7.  Д.Маринковић - "Стање и перспективе демографског развоја геопростора 
      Републике Српске", Зборник Матице Српске за друштвене науке, бр.121.,  
      Матица Српска - оделење за друштвене науке, Нови Сад, 2006. (стр.434-444.); 
8.   Д.Маринковић и Б.Маринковић - "Просторно - демографске посљедице процеса 

избјеглиштва у Републици Српској" , Демографија – Међународни часопис за 
демографска и остала друштвена истраживања, књига 4, Институт за демографију 
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Географског факултета Универзитета у Београду, Београд, 2007. (стр.117-128.); 
9.   D.Marinkovic - ”Demographic consequences of the distribution of the refugees and 
     displaced persons of Republic of Srpska”, International scientific Conference: “Migrations, 
     Crises and Recent Conflicts in the Balkans, DemoBalk Network, Laboratory of Demographic 
     and Social Analyses (LDSA), University of Theessaly, Volos, Greece, 2005. (site 131-140); 
10. Д.Маринковић и Б.Маринковић - "Регионална диференцираност кретања броја 
     ученика основних и средњих школа у Републици Српској", HERALD – Гласник 
     Географског друштва Републике Српске, свеска 11, Бања Лука, 2007. (стр.124-134.); 
11. Д.Маринковић - "Природно кретање становништва Републике Српске на крају 
      XX и почетком XXI вијека" , HERALD - Гласник Географског друштва Републике 
      Српске, свеска 10, Бања Лука, 2005. (стр.19-28.); 
12. Д.Маринковић - "Регионални распоред избјеглог и расељеног становништва 
      геопростора Републике Српске", HERALD - Гласник Географског друштва 
      Републике Српске, свеска 9, Бања Лука, 2004. (стр.5-18.); 
13. Д.Маринковић - "Демографски развој и процеси у Републици Српској" , Зборник 
      радова Међународног Научног симпозијума: "Србија и савремени процеси у Европи и 
      Свету", Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2005. (стр.515-526.); 
14. Д.Маринковић - "Облици и динамика миграционих токова на простору 

Републике Српске" , Зборник радова са Научног скупа: "Србија и Република Српска 
у регионалним и глобалним процесима", Географски факултет Универзитета у 
Београду и Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Београд – 
Бања Лука, 2007. (стр. 357-364.); 

15. Пројекат: „Strengthening cross-border cooperation in the Western Balkan regarding 
      Мigration Мenagement“, Group 484, Belgrade, 2006; 
16. Пројекат: "Геопросторни потенцијали развоја Горњосанско-пливског региона", 
      Институт природних и математичких наука, Бања Лука, 2007. 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 

Категорија 3. Научна монографија националног значаја (10 бодова) 
1. Д.Маринковић - "Демографске детерминанте популационе политике Републике 

Српске", Научна монографија, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички 
факултет, Бања Лука, 2014. (стр.191) 
Демографски развој становништва представља један од најважнијих друштвених проблема готово свих 

држава које се налазе у завршној фази демографске транзиције. Ниске репродуктивне норме становништва, 
као и његов интензиван процес старења представљају једно од основних економских, али и политичких 
питања. Имајући у виду потребу и значај популационе политике за даљи одрживи демографски развој 
становништва ова монографија представља велики допринос. Написана је у складу са савременим свјетским 
истраживањима везаним за проблем демографског развоја и популационе политике и преставља оригиналан 
научни допринос даљем развоју и планирању мјера популационе политике у Републици Српској. Она 
обогаћује фонд демографске литературе на нашим просторима, па поред студената и истраживача који се 
баве науком о становништву, она има широку употребу и код оних који су укључени у доношење одлука у 
Републици Српској и региону. Монографија се темељи на егзактним и оригиналним подацима природних 
компонената кретања становништва, не изостављајући ни његове најважније миграционе карактеристике. На 
основу анализе демографских компонената становништва, јасно су у swot анализи наглашене предности, 
слабости, могућности и пријетње оваквог популационог развоја. На основу забиљеженог и анализираног 
демографског стања, урађене су пројекције становништва на основу којих се може поуздано предвидјети 
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будућност становништва Републике Српске.  

Бодови 10 
 

2. Н.Бабић, Д.Маринковић, С.Сибинчић, М.Живковић, Д.Телебак - "Репродуктивни 
потенцијал адолесцената у Републици Српској", Монографија, књига XI, Академија 
наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2010. (стр.189) 

        Одговор аутора на феномен недовољног рађања дјеце и његове посљедице везан је, прије свега, за 
утврђивање, очување и унапређење репродуктивног потенцијала адолесцената у Републици Српској. 
Монографија има чврсту структуру која се састоји од два дијела. Првог, који је посвећен теоријско-
аналитичким детерминантама репродуктивног потенцијала адолесцената: демографском стању, фертилном 
капацитету и карактеристикама, промоцији и унапређењу репродуктивног здравља адолесцената. Свака од 
заступљених тема базирана је на анализи статистичких података и релевантних истраживачких налаза, како 
на простору Републике Српске, тако и спроведених анкета из земаља окружења. Други дио монографије 
базиран је на налазима репрезентативног анкетног истраживања спроведеног на узорку већем од 4.500 
анкетираних ученика основних и средњих школа и студената. Највећа вриједност спроведеног истраживања 
је закључак да постоје битне претпоставке за очување и унапређење репродуктивног здравља адолесцената у 
Републици Српској. Истовремено, неколико налаза овог истраживања је упозоравајуће и позива на 
дјеловање у циљу очувања репродуктивног потенцијала. Због тога је ова монографија од великог значаја за 
оне који конципирају популациону, здравствену и образовну политику у Републици Српској. 

Бодови 10*50%= 5 
 

Категорија 8. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја  
(10 бодова) 
1. D.Marinkovic  and A.Majic - „Determinants of demographic development of the 

Republic of Srpska at the beginning of the 20th centry“  Зборник Матицe српскe за 
друштвене науке, бр.148, Нови Сад, 2014. (site 619-628)  

       У раду је извршена комплексна анализа демографских детерминанти демографског развоја простора 
Републике Српске, који је већ деценијски захваћен природном депопулацијом. Од 2002. године она се 
манифестује негативним природним прираштајем, што је посљедица смањивања стопе наталитета, а 
повећавања стопе морталитета. У анализираном периоду број живорођених се смањио за 28%, док је у истом 
временском интервалу број умрлих порастао за четвртину. Изразито негативна демографска слика, 
потпомогнута негативним миграционим салдом, манифестује се укупном депопулацијом. Истакнуто је да 
основни проблем становништва Републике Српске представља феномен недовољног рађања, који је 
посљедица низа негативних фактора. Из тог разлога провођење мјера популационе политике треба да буде 
императив и од фундаменталног значаја за друштво и опстанак становништва Републике Српске. 
Демографски развој Републике Српске пријети да буде ограничавајући фактор свеукупног развоја. Имајући 
у виду назначене демографске карактеристике, неопходно је што прије приступити спровођењу просторно 
диференциране популационе политике, а посебно на нивоу општина. Основна карактеристика популационе 
политике требало би да се заснива на стимулисању (повећању) наталитета. 

Бодови 10 
 

2. Д.Маринковић и Р.Врањеш - „Прeлиминарни резултати пописа становништва 
Републике Српске 2013. и његова упоредивост са претходним пописом из 1991. 
године“, Демографија – Међународни часопис за демографска и остала друштвена 
истраживања, књига 10, Институт за демографију Географског факултета 
Универзитета у Београду, Београд, 2013. (стр.35-46)  

        Аутори рада научном методологијом анализирају попис становништва, домаћинстава и станова, који 
представља најважнији статистички извор појединачних података о становништву једне државе. На 
простору Босне и Херцеговине и њеног ентитета Републике Српске послије 22 године спроведен је званичан 
попис становништва. У протеклом периоду десиле су се велике административно-територијалне и 
друштвено-економске, а посебно демографске промјене. Поставља се питање методолошке упоредивости 
резултата Пописа из 1991. и 2013. године због великих административно-територијалних промјена на нивоу 
општина и насељених мјеста. Прелиминарни резултати Пописа становништва 2013. године упућују на 
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велико смањење броја становника на простору Републике Српске. Аутори рада истичу да је спроведени 
Попис 2013. године од великог значаја за Републику Српску, не само са аспекта прављења демографског 
пресјека и сложених социоекономских оквира популације, него и са аспекта праћења успјешности 
реализације кључних развојних стратегија. 

Бодови 10 
 

3. Д.Маринковић - „Демографски развој и спровођење мјера популационе политике 
у Републици Српској“ Зборник Матицe српскe за друштвене науке, бр.131, Нови Сад, 
2010. (стр.33-43) 

       Аутор рада научном методологијом доказује да се Република Српска суочава са комплексним 
демографским проблемима који се манифестују константним смањењем стопе рађања и негативним 
природним прираштајем, смањењем броја ученика у основним школама, процесима депопулације, нестајања 
села, старења становништва и емиграције фертилног и радноспособног становништва у иностранство. 
Компоненте природног кретања становништва, у периоду 1996-2008. године, указују на проблеме у 
демографском развоју. Тренутна стопа природног прираштаја је негативна и указује на поремећаје у 
виталним структурама становништва са низом негативних посљедица. На нивоу Републике Српске, 
планирање породице, као и социјална политика, под снажним је утицајем промјена које се дешавају у 
друштву. Универзални циљ спровођења пронаталитетних мјера популационе политике у Републици Српској 
требао би да буде достизање стопе укупног фертилитета од 2,1 дјетета по мајци, а што би ипак омогућило 
само просту замјену генерација и достизање нивоа стационарног становништва. То би се, између осталог, 
могло постићи и промоцијом професије жене мајке, па би стога национални програм демографског развоја 
требао да буде један од најважнијих докумената, који би и јасније дефинисао стратегију планирања 
породице. 

Бодови 10 
 

4. Д.Маринковић - „Анализа фертилних карактеристика и социо-економског 
статуса и ставова о планирању породице код породиља у Републици Српској“, 
Демографија – Међународни часопис за демографска и остала друштвена 
истраживања, књига 6, Институт за демографију Географског факултета Универзитета 
у Београду, Београд, 2009. (стр.65-76) 

       Предмет рада се темељи на постојећим тенденцијама недовољног рађања и негативног природног 
прираштаја у Републици Српској. У складу са тим од посебног значаја је сагледавање фертилног капацитета 
породиља, њихове здравствене заштите, социо-економског статуса, као и дефинисање њихових ставова 
према мјерама популационе политике и испољених проблема у демографском развоју. Ово истраживање, 
које је проведена у Републици Српској, несумњиво је потврдило да степен знања и информисаности 
становништва, а посебно породиља, о репродуктивном здрављу и планирању породице није задовољавајући. 
Он је напротив, веома оскудан и забрињавајуће лош. У складу с тим потребно је активније дјеловати на 
промоцији репродуктивног здравља кроз низ мјера и активности на планирању породице, повећању броја 
порода, смањењу морталитета и морбидитета мајки и новорођенчади, рјешавању здравствених проблема и 
стерилитета и смањењу броја намјерних побачаја. 

Бодови 10 
 
 

Категорија 9. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова) 
1. Д.Маринковић и А.Мајић - „Просторна дистрибуција ученика у основним 

школама у Републици Српској у периоду 1996-2013. године“, HERALD - Гласник 
Географског друштва Републике Српске, свеска 18, Бања Лука, 2014. (стр.71-85) 

     У раду се анализирају просторне промјене броја уписаних ученика у основним школама у Републици 
Српској у периоду 1996–2013. године. Поред уписаног броја ученика, у анализу су узети и број школа и 
одјељења на основу чега је анализирана просторна дистрибуција по општинама. Статистички скоро свака 
општина у Републици Српској се затворила бар по једну школу, па је у периоду од школске 2005/06. до 
2013/14. године у Републици Српској укупно затворено 57 школа. Смањење броја ученика прати и 
константно смањење број одјељења, па је у периоду школске 2003/04–2013/14. године на истом простору 
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782 одјељења мање. У складу са укупним смањењем броја одјељења повећава се и број комбинованих 
одјељења, углавном у руралним срединама, којих је школске 1996/97. године било 712, а школске 2013/14. 
године 812 одјељења. Посљедице смањења броја уписаних ученика у Републици Српској ће се у будуће 
рефлектовати на укупан друштвено-економски развој преко затварања школа, укидања одјељења, суфицита 
наставног кадра, смањења уписа у средње школе и факултете, смањења радног и репродуктивног 
контингента, нарушене старосне структуре и укупне депопулације. 

Бодови 6 
 

2. Д.Маринковић - „ Репродуктивно понашање адолесцената на простору Републике 
Српске – резултати анкета“ , СКУП – Универзитет у Бањој Луци, Природно-
математички факултет, Волумен 6 (1), Бања Лука, 2014. (стр.3-17) 

       Аутор рада анализира претходна истраживања на простору Републике Српске, која су потврдила да 
младе особе све раније ступају у сексуалне односе и да све раније почињу да користе алкохол, цигарете и 
дрогу, односно да се понашају веома ризично. Овакав модел понашања условљава повећан ризик за 
репродуктивно здравље и за посљедицу има смањење фертилитетног потенцијала будућих родитеља. 
Ставови адолесцената о све каснијем ступању у брачну заједницу, а тиме и све касније одлучивање за 
добијање потомства, још више оптерећује нашу демографску слику и нуде суморне пројекције демографске 
будућности. Циљ овог истраживања је био да се утврди репродуктивни потенцијала адолесцената, да се 
дефинишу мјере здравствене заштите њиховог репродуктивног здравља, те да се направи компаративна 
анализа најважнијих ставова о сексуалном образовању у популацији адолесцената различитог узраста, пола 
и мјеста сталног становања. Резултати који су добијени анкетним истраживањем указују да постоје 
специфичности у погледу ставова о полном животу анкетираних ученика средњих школа и студената према 
врсти њиховог сталног мјеста становања.  

Бодови 6 
 

3. Д.Маринковић и А.Мајић - „ Популациона политика у Републици Српској – стање 
и тенденције“, HERALD - Гласник Географског друштва Републике Српске, свеска 17, 
Бања Лука, 2013. (стр.69-85)  

       У раду се анализирају стање и тенденције популационе политике и планирања породице на нивоу 
Републике Српске. Истиче се да су њихове карактеристике под снажним утицајем промјена које се дешавају 
у друштву. Из анализе демографских детерминанти за последњих десетак година, евидентно је да је у 
Српској већ дуже вријеме на дјелу демографска рецесија коју иницира интензивно смањење стопе 
фертилитета. Да би се повећао фертилитет потребна је шира друштвена акција из које треба да произађу 
стратегија демографског развоја и програм планирања породице, који треба да узму у обзир број дјеце који 
је потребан за замјену генерација. У складу са тим аутори истичу да треба интензивирати активности на 
систематизацији постојећих мјера популационе политике и усмјерити их првенствено у пронаталитетне 
сврхе, како би се раздвојиле мјере из области популационе и социјалне политике. Ове активности би требало 
развијати на свим нивоима власти. 

Бодови 6 
 

4. Б.Ђурђев и Д.Маринковић - „Пројекција демографског развоја Републике Српске 
до 2018. године“, HERALD - Гласник Географског друштва Републике Српске, свеска 
15, Бања Лука, 2011. (стр.95-112)  

       Аутори рада су користећи статистичко-математичке методе направили пројекцију становништва 
Републике Српске до 2018. године. У моменту када је прошло двадесет година од последњег пописа 
становништва веома је незахвално прогнозирати будуће кретање становништва Републике Српске. За 
будући демографски развој овог простора од пресудног значаја ће бити дугорочне тенденције фертилитета, 
морталитета и миграција становништва. Под претпоставком нормализације миграција становништва, које су 
прије свега условљене актуелним друштвено-економским развојем, ревитализацијом привредних 
активности, побољшањем економске ситуације и животног стандарда, активнијом социјалном и 
популационом политиком у најоптимистичнијој варијанти пројекција будућег демографског развоја треба 
очекивати само стагнацију становништва. Код нас се, мада с извјесним заостатком у односу на развијене 
земље, мијења и плурализира структура породице. Некад маргинални породични облици, као што су 
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једнородитељске породице, изванбрачне заједнице и самачка домаћинства све више доминирају у 
породичној структури. У свим варијантама пројекција будућег демографског развоја простора Републике 
Српске очекује се наставак неповољних тенденција, па је потребно што хитније провођење додатних 
пронаталитених мјера и активности у популационој политици. 

Бодови 6 
 

Категорија 11. Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга  (10 бодова) 
1. Д.Маринковић и А.Мајић - „Промјене у морталитету становништва Републике 

Српске у периоду 1996-2010. године – фактори и посљедице“, Демографија – 
Међународни часопис за демографска и остала друштвена истраживања, књига 9, 
Институт за демографију Географског факултета Универзитета у Београду, Београд, 
2012. (стр.27-44)  

       У раду се прате промјене у морталитету становништва Републике Српске. Аутори истичу да у условима 
ниског наталитета, као што је случај у Републици Српској, морталитет представља један од кључних 
фактора укупног демографског развоја. Анализа виталне статистике за период 1996-2010. године упућује на 
проблеме у демографском развоју, а један од најзначајнијих је константно повећање морталитета. Због тога 
је потребна опсежна анализа, која би указала на проблеме и могућа рјешења за отклањање негативне 
демографске слике. У анализираном временском периоду, општа стопа морталитета се повећала за 2,5 
промила, што не представља велико повећање с обзиром на старосну структуру становништва и повећање у 
земљама окружења. Ако се посматра последњих 10 година, увиђа се да је то повећање опште стопе од 0,3 
промила. Смртност одојчади је једина демографска варијабла гдје Република Српска може парирати 
најразвијенијим европским земљама. Од 1996. године, та се вриједност константно смањује, a у 2010. 
години, општа стопа смртности одојчади имала је вриједност 4,3 промила. Што се тиче смртности према 
полу, већи проценат отпада на мушку популацију. Значајан проблем је повећана смртност код мушкараца у 
доби између 45 и 65 година. Жене више умиру у старосним групама изнад 75 година. Велики проблем 
представља смртност од хроничних незаразних болести. Кардиоваскуларне болести и малигни тумори 
одговорни су за 3 од 4 смртна исхода у Српској. Ови узроци смрти погађају највише старију популацију па 
би сузбијањем ових обољења дошло до значајног продужења животног вијека становништва.  

Бодови 10 
 

Категорија 15. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини    
(5 бодова) 
1. Д.Маринковић и А.Мајић - „Промјене у основношколском контингенту 

становништва Републике Српске у периоду 1996-2012. године“, Зборник радова 
Научног скупа са међународним учешћем: "Географско образовање, наука и пракса – 
развој, стање и перспективе", Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 
2014.  (стр.299-304) 

       У раду се анализира кретање броја ученика у основним школама у Републици Српској у периоду 1996-
2012. године. Промјене образовних карактеристика становништва резултат су специфичног друштвено-
економског развоја, па стим у вези разматране су посљедице смањења броја уписаних ученика у појединим 
општинама. Анализа основношколске популације представља једну од кључних карика у разумијевању 
савремене демографске слике Републике Српске, која је изразито нисконаталитетно подручје са 
вриједностима фертилитета далеко испод потребног за просту замјену генерација. У периоду 1999-2012. 
године апсолутни број живорођених се на овом простору смањио за трећину. Промјене у општој стопи 
наталитета су у директној спрези са промјенама у броју уписаних ученика у основним школама, којих је из 
године у годину све мање, а сваке четврте године се у просјеку изгуби једна генерација ученика.  

Бодови 5 
 

2. Д.Маринковић и Б.Ђурђев - „Демографска кретања у Републици Српској – 
тенденције и перспективе“, Зборник радова са међународног Научног скупа: 
"Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе", Универзитет у Београду, 
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Географски факултет, Београд, 2012. (стр.239-248) 
     Аутори рада указују да развој становништва Републике Српске у последњих десетак година има 
неповољне тенденције. Ове тенденције се огледају у успореном демографском расту, чињенице да број 
умрлих надмашује број живорођене дјеце (природна депопулација), интензивирању процеса старења 
становништва, распрострањености самачког живота, константном смањењу броја уписаних ученика у 
основним школама, као и утицаја емиграционих процеса. Научном методологијом је доказано да ће 
смањење фертилитета и природног прираштаја у будућности још више утицати на јачање негативних 
процеса природне депопулације и старења становништва.  

Бодови 5 
 

3. Д.Маринковић - „Демографски потенцијал и репродуктивно здравље 
адолесцената у Републици Српској“, Зборник радова Тређег конгреса Српских 
географа са међународним учешћем, Бања Лука, 2011. (стр.347-356) 

       Аутор рада анализира демографски потенцијал Републике Српске и доводи га у корелацију са 
репродуктивним здрављем адолесцената. Иако су подаци виталне статистике у Републици Српској веома 
добри показатељи, односно дају нам драгоцјене информације о фертилитету становништва, ипак их је 
потребно допунити продубљеним истраживањима. Наша званична статистика не располаже комплексним 
подацима у вези са проблематиком репродукције, планирања породице и анализе мјера популационе 
политике. Са овог аспекта истраживања која третирају ову проблематику постављају се као императив, 
односно могу се сматрати јединственим и веома интересантним за формулисање ставова о актуелним 
демографским процесима и појавама на нашем простору. У условима ниског наталитета и фертилитета и 
негативног природног прираштаја, посебно треба истаћи значај развоја и подизања нивоа рада 
савјетовалишта за репродуктивно здравље адолесцената у Републици Српској. На нивоу примарне 
здравствене заштите треба развијати свијест ка промоцији сексуалног и репродуктивног здравља младих. То 
подразумијева све мјере и активности на заштити, одржавању и побољшању репродуктивног здравља 
адолесцената, а које интегришу здравствени сектор и све релевантне друштвене институције које би 
учествовале у овим активностима. 

Бодови 5 
 

4. Д.Маринковић - „Демографске посљедице размјештаја избјеглог и расељеног 
становништва Републике Српске“ Зборник радова „Миграције, кризе и ратни сукоби 
на Балкану с краја 20. вијека“ Друштво демографа Србије, DemoBalk, Београд, 2011. 
(стр.131-141) 

       У раду се анализирају демографске посљедице размјештаја избјеглог и расељеног становништва на 
простору Републике Српске. На овом геопростору избјеглиштво се манифестује као доста сложен 
миграциони процес који је директно изазван посљедицама друштвено-политичких промјена и међуетничког 
и међурелигијског конфликта и грађанског рата. Наиме, рат који је вођен на овим просторима у периоду 
1992-1995. године покренуо је велики талас избјеглиштва појединих етничких група и истовремено изазвао 
и велики прилив избјеглог и расељеног становништва са других простора, што је у великој мјери 
пореметило постојеће демографске процесе и појаве. Резултати “Пописа избјеглих и расељених лица и 
домаћинстава Републике Српске“ из 1996. године и спроведене ререгистрације из 2001. године указују на 
значајну улогу избјеглиштва као миграционог процеса у демографском развоју Републике Српске. У овом 
периоду избјеглиштво је било један од кључних фактора етно-демографских и социо-економских процеса и 
регионалог размјештаја становништва овог геопростора. 

Бодови 5 
 

5. D.Marinkovic  and D.Bajic - „ Influence of Forced Migrations on changes of Demographic 
structure and creation of illegal settlements in the Municipality of Prijedor” Geographica 
Timisensis, Vol. XIX, nr 1, Universitatea de Vest Din Timisoara, Department de Geografie, 
Timisoara, 2010. (site 125-134) 

        Аутори рада научном методологијом анализирају демографска и социо-економска обиљежја нелегалних 
насеља на простору општине Приједор. У раду се апострофира да су њихова обиљежја директно условљена 
политичким, економским и социјалним трансформацијама у оквирима Републике Српске и Босне и 
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Херцеговине. Буран период политичке нестабилности, ратних дешавања, неефикасне институционалне 
организације, послијератне транзиционе фазе довео је до значајних (негативних) трансформација 
демографске структуре, премјештања становништва, стагнирања привредних активности и преструктуирања 
привреде, смањења општег нивоа животног стандарда и укупне развијености, из чега произилази и значајан 
проблем нелегалне градње и формирања нелегалних насеља. Иако су проблеми нелегалне градње и питања 
легализације била обиљежје и предходног друштвено-политичког (социјалистичког) система, у данашњим 
условима ови проблеми све више долазе до изражаја, те се намеће потреба изналажења модалитета за 
њихово рјешавање. Презентовани резултати указују на велики број ограничавајућих (негативних фактора) 
који могу да буду значајна препрека у интеграцији нелегалних насеља у урбану структуру града Приједора. 
Кроз истраживање уочена су одређена одступања демографских и социо-економских обиљежја у насељима 
нелегалног типа, у односу на легална (формална ) насеља. У том смислу оуочено је да већи демографски 
потенцијал, који се огледа кроз старосну структуру и природни прираштај, имају насеља нелегалног 
(неформалног) типа. Када су у питању социо-економска обиљежја констатовано је да је ситуација у 
насељима формалног типа знатно повољнија. 

Бодови 5 
 

Категорија 17. Нучни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини       
(2 бода)  
1. Д.Маринковић - „Демографски проблеми Републике Српске – анализа ставова о 

планирању породице и актуелним мјерама популационе политике“, Зборник 
радова са Научног скупа: "Територијални аспекти развоја Србије и сусједних земаља", 
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2010. (стр.211-216) 

        Аутор рада анализира ставове о планирању породице и актуелним мјерама популационе политике у 
контексту актуелних демографских проблема на простору Републике Српске. У раду се истиче да у складу 
са неким свјетским искуствима, која подразумијевају активности на унапређењу пронаталитетних програма, 
добра пронаталитетна политика захтијева континуирано спровођење, сталну надградњу мјера и 
интервенцију државе. То подразумијева систем финансијских стимулација, широко постављену политику у 
области здравствене и социјалне заштите породице и дјеце, радно законодавство које промовише опцију 
флексибилног радног времена, систем средњег и високог образовања у функцији сигурног запослења, 
систем предшколског и основног образовања са опционим цјелодневним програмима.  

Бодови 2 
 

Категорија 22. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(1 бод) 

1. "Социо-демографска анализа положаја трећег дјетета у породицама Републике 
Српске", Министарство породице, омладине и спорта, Влада Републике Српске, Бања 
Лука, 2011. 

  2.  "Фертилитет, абортуси и контрацепција у Републици Српској", Министарство 
       породице, омладине и спорта, Влада Републике Српске, Бања Лука, 2010. 
  3. "Репродуктивно здравље у Републици Српској", Академија наука и умјетности 
       Републике Српске, Бања Лука, 2009. 

Бодови 3 
Категорија 38. Критичко издање научне грађе (2 бода) 
1. Рецензија научне монографије: Демографски развој пограничних општина Баната у 

другој половини 20. века, аутора: Ивков-Џигурски, А., Бубало-Живковић, М., Лукић, 
Т., Драгин, А., Ивановић, Љ., Пашић, М., Ђерчан, Б. и Арсеновић Д., по одлуци 
Научно-наставног Вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 
Саду (0602-167/1 од 02.02.2010.) 

Бодови 2 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:121 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
       У звању асистента и вишег асистента изводио вјежбе на предметима: Географија 
становништва; Географија становништва и насеља; Основи антропогеографије; 
Историјска демографија; Картографија; Демографски развој; Демографске структуре; 
Популациона динамика и њене компоненте; Статистика становништва; Пројекције и 
модели становништва; Популациона политика. 
 

      У звању доцента изводио наставу на предметима: Географија становништва; 
Демогеографија; Основи антропогеографије; Демографски развој свијета; Миграције 
становништва; Демографија; Становништво у просторном планирању; Популациона 
динамика. 
     У звању доцента био је 61 пут ментор одбрањених дипломских радова на Природно-
математичком факултету Универзитета у Бањој Луци. 
 

Уџбеник за предуниверзитетски ниво образовања: 
1. М.Мандић, Д.Маринковић, Д.Бајић и М.Живковић - "ГЕОГРАФИЈА" - уџбеник за 

први разред трогодишњих и други разред четворогодишњих занимања 
угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Источно 
Сарајево, Источно Сарајево, 2007. (стр.205.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
                                                                                                                            

Категорија 11. Менторство кандидата за степен трећег циклуса (7 бодова) 
1. Мр Мариана Лукић-Тановић: „Демогеографски процеси на простору града  

Источно Сарајево“ (Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број:  
02/04-3.3242-54/14, дана 03.10.2014. године) - докторска дисертација у изради 

 

Категорија 12. Члан комисије за одбрану докторске дисертације (3 бода) 
1. Мр Ирена Медар-Тањга: „Етнодемографски развој Срба у Словенији након Другог 

свјетског рата“. Докторат одбрањен 18.05.2010. године на Природно-математичком 
факултету Универзитета у Бањој Луци; 

2. Мр Љубица Ивановић: „Демографски проблеми становништва Шајкашке“. Докторат 
одбрањен 01.06.2012. године на Природно-математичком факултету Универзитета у 
Новом Саду; 

3. Даниела Арсеновић: „Утицај температуре ваздуха на сезоналност морталитета у 
Новом Саду“. Докторат одбрањен 23.05.2014. године на Природно-математичком 
факултету Универзитета у Новом Саду. 

Бодови 9 
Категорија 13. Менторство кандидата за степен другог циклуса (4 бода) 
1. Лариса Лакић: „Дневне миграције становништва простора општине Градишка“. 

Магистарски рад одбрањен 01.07.2010. године на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Бањој Луци. 

Бодови 4 
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Категорија 14. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (2 бода) 
1. Милан Цветановић: „Азиланти у индустријализованим државама у периоду 1980-

2005.“. Магистарски рад одбрањен 27.11.2009. године на Природно-математичком 
факултету Универзитета у Новом Саду; 

2. Мариана Лукић-Тановић: „Демографски развој града Источно Сарајево – стање и 
перспективе“. Магистарски рад одбрањен 24.10.2013. године на Филозофском 
факултету Универзитета у Источном Сарајеву; 

3. Даниела Телебак: „Основне карактеристике адолесцената у погледу репродуктивног 
здравља у Републици Српској“. Магистарски рад одбрањен 26.12.2014. године на 
Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци; 

4. Дарко Радић: „Савремени демографски проблеми регионалног развоја Босне и 
Херцеговине“. Мастер рад одбрањен 14.10.2010. године на Географском факултету 
Универзитета у Београду. 

Бодови 8 
Категорија 18. Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (1 бод) 
1. Драгана Згоњанин: „Савремена демогеографска обиљежја Грчке“ –  

Рад одбрањен 08.07.2009. 
2. Милана Баста: „Савремена демографска обиљежја Републике Аустрије“ –  

Рад одбрањен 15.07.2009. 
3. Љубица Драгојевић: „Промјена етничке и вјерске структуре становништва Републике 

Хрватске у периоду од 1991. до 2001. године“ – Рад одбрањен 09.09.2009. 
4. Мирна Травар: „Нупцијалитет града Бања Луке у периоду 2000-2009. године“ –  

Рад одбрањен 01.06.2011. 
5. Данијела Зорић: „Савремена демографска обиљежја Републике Јужне Кореје“ –  

Рад одбрањен 07.09.2011. 
6. Александар Мајић: „Морталитет Републике Српске – фактори и посљедице“ –  

Рад одбрањен 28.12.2011. 
7. Вера Бранковић: „Нупцијалитет и диворцијалитет становништва Републике Српске у 

периоду 1996-2010. године“ – Рад одбрањен 26.09.2012. 
8. Јелена Чолић: „Наталитет становништва Републике Српске – фактори и посљедице“ – 

Рад одбрањен 14.11.2012. 
9. Дренка Ђукић: „Демографски развој општине Србац“ – Рад одбрањен 03.10.2014. 
10. Виолета Петковић: „Демографски развој града Бања Лука“ – Рад одбрањен 12.12.2014. 
11. Драгана Маринковић: „Демографски развој општине Шамац“ –  

Рад одбрањен 24.12.2014. 
Бодови 11 

 

       У звању ванредног професора наставу изводи на студијским програмима Географија и 
Просторно планирање на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци, 
на основном студију и студију другог циклуса из предмета: Географија становништва; 
Становништво у просторном планирању; Популациона динамика; Демографски развој ЈИ 
Европе; Модели демографског развоја (мастер студије). 
         У звању ванредног професора наставу изводи и на студијским програмима 
Социологија и Социјални рад на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој 
Луци, на основном студију и студију другог циклуса из предмета: Социјална демографија; 
Демографија са друштвеним статистикама (мастер студије). 
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       Према извјештајима о спроведеној анкети студената Природно-математичког 
факултета за извођење наставног процеса остварио је сљедеће просјечне оцјене:  
Семестар –  
школска година 

 
Назив предмета 

Просјечна 
оцјена 

 
Љетни семестар школске 
2009/10 године 

Основи антропогеографије 2            4.76 
Географија становништва –демогеографија 2            4.74 
Становништво у просторном планирању 4.48 
Популациона динамика 4.91 

Љетни семестар школске 
2012/13 године 

Географија становништва –демогеографија 2            4.64 
Становништво у просторном планирању 4.63 
Популациона динамика 4.50 

Зимски семестар школске 
2013/14 године 

Географија становништва –демогеографија 1            4.87 
Демографски развој ЈИ Европе 4.88 
Демографија 4.66 

 

Бодови 10 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 42 

 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Радови објављени у периоду звања асистент до избора у звање виши асистент 

 

1. Д.Маринковић - "Миграције становништва Републике Српске као посљедица 
рата и њихов одраз на животну средину", Зборник радова II Међународног Научно-
стручног савјетовања под називом: "Еколошке посљедице рата у животној средини", 
Ecologica - посебно издање бр.6,  Београд, 2000. (стр.88-91.); 

2. З.Маријанац и Д.Маринковић - "Могућности и стратегија развоја туризма у 
Републици Српској", Научно-стручни часопис из туризма: "Туризам" бр.4, поводом 
Међународног научног скупа "Савремене тенденције у туризму 2000.", Нови Сад, 
2000. (стр.113-114.); 

3.   З.Маријанац, М.Мандић и Д.Маринковић - "Демографски и територијални развој 
      Бања Луке као посљедица катастрофалног земљотреса 1969. године", Зборник 
      радова Међународног симпозијума поводом 30 година земљотреса у Бањој Луци, НУБ 
      "Петар Кочић", Бања Лука, 1999. (стр.56-66.); 
4.   З.Маријанац и Д.Маринковић - "Бање Републике Српске и трансформација 
      простора", Научно-стручни часопис из туризма: " Туризам" бр.3, поводом 
      Међународног научног скупа "Савремене тенденције у туризму 1999.", Нови Сад,  
      1999. (стр.86-89). 

 
Радови објављени у периоду звања виши асистент до избора у звање доцент 

 

1. Д.Маринковић и Б.Ивановић - "Туристичке перспективе Бање Кулаши", Научно-
стручни часопис из туризма:  " Туризам" бр.6, поводом Међународног научног скупа 
"Савремене тенденције у туризму 2002.", Нови Сад, 2002. (стр.102-103) 
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Радови објављени у периоду звањa доцента до избора у звање ванредни професор 
 

1. Д.Маринковић - "Детерминанте демографског развоја и перспективе 
становништва Републике Српске" , Зборник радова Првог конгреса Српских 
географа, књига 2, Београд, 2007. (стр.553-560.); 

2. Д.Маринковић - "Етнодемографске карактеристике простора Републике 
Српске",  Зборник природно-математичких наука ЈУКЗ, Бања Лука, 2005.  
(стр.251-268.); 

3. Д.Маринковић - "Теоријско-методолошки проблеми истраживања избјеглиштва 
на примјеру геопростора Републике Српске" , "ГЛОБУС" бр. 29, Српско 
Географско друштво, Београд, 2004. (стр.71-86.); 

4. Д.Маринковић - "Развој становништва Републике Српске као стратешки 
ресурс" , Научни скуп: "Ресурси Републике Српске", Академија наука и умјетности 
Републике Српске, Бања Лука, 2008. (стр.119-133.); 

5. Д.Маринковић и З.Маријанац - " Демографски аспекти процеса избјеглиштва у 
Републици Српској" , Академија наука и умјетности Републике Српске, Одјељење 
друштвених наука, Научни скупови - књига VIII, Бања Лука, 2005. (стр.487-495.); 

6. Руководилац пројекта: "Анализа демографске ситуације и спровођења 
пронаталитетних мјера и активности у Републици Српској", Савјет за 
демографску политику Републике Српске и Министарство породице, омладине и 
спорта, Влада Републике Српске, Бања Лука, 2008; 

7. Пројекат - стратегија „Стратегија развоја породице у Републици Српској у 
периоду 2010-2014. године", Министарство породице, омладине и спорта, Влада 
Републике Српске, Бања Лука, 2008; 

8. Пројекат: "Стање и кориштење простора и демографски развој општине Нови 
Град", Центар за демографска истраживања, Бања Лука, 2005; 

9. Пројекат: "Политика развоја становништва Републике Српске", Демографски 
савјет Републике Српске и Министарство науке и технологије, Влада Републике 
Српске, Бања Лука, 2005. 

 

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

Категорија 5. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа  (3 бода) 
1. Д.Маринковић и А.Мајић - „Демографске промјене у природном кретању 

становништва Републике Српске у периоду 1996-2011. године“ , Зборник радова са 
међународног скупа поводом двадесет година Географског друштва Републике 
Српске, Бања Лука, 2013. (стр.153-164) 

         Аутори рада анализирају демографске промјене у природном кретању становништва Републике Српске 
у периоду 1996-2011. године. Истичу да се у недостатку пописа становништва морамо ослонити на анализу 
виталних догађаја. Од 2002. године у Републици Српској присутан је негативни природни прираштај, као 
посљедица пада наталитета и повећања стопе морталитета. Основни разлог смањења наталитета је феномен 
недовољног рађања, док је повећање смртности у вези са процесом старења становништва. Са регионалног 
аспекта најаралмантнија ситуација је у малим општинама које поред негативних трендова у природном 
кретању имају и одлив становништва механичким путем. Негативни демографски процеси у будућности ће 
се одразити на све сфере друштва, па ако се не промијени свијест о овоме проблему, становништву 
Републике Срспке пријети дугорочна депопулација и изумирање. 

Бодови 3 
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Категорија 6. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа  (2 бода) 
1. Д.Маринковић - „Демографски развој и недовољно рађање на простору 

Републике Српске“ , Тематски зборник радова са четвртог националног конгреса о 
деци и наталитету: „Србија – свећа која догорева“, Удружење „Опстанак“, Београд, 
2014. (стр.349-362) 

        Аутор рада указује на чињеницу да је Република Српска већ деценијски захваћена природном 
депопулацијом, која се манифестује негативним природним прираштајем, што је посљедица смањивања 
стопе наталитета, а повећавања стопе морталитета. Демографски развој Републике Српске пријети да буде 
ограничавајући фактор укупног развоја. Питање опстанка, али и останка становништва Републике Српске 
директно је условљено провођењем активнијих мјера популационе политике. Истина је да су ове мјере 
скупе, али колико год да су економски проблеми присутни, морају се наћи средства за активније програме 
пронаталитетне популационе политике. У буџету Владе, али и локалне самоуправе, требало би планирати 
већа издвајања за ове намјене, а много би се могло урадити и популационом едукацијом и снажнијом 
пропагандом, за што не би требало издвајати велика материјална средства. 
 

Бодови 2 
 

2. Д.Маринковић - „ Демографска политика у Републици Српској – стварност и 
потребе“ , Зборник радова са Научног скупа: "Република Српска двадесет година 
развоја – достигнућа, изазови и перспективе", Академија наука и умјетности 
Републике Српске, Бања Лука, 2012. (стр.933-948) 

       У раду се анализира развој становништва Републике Српске у последњих десетак година. Сагледане су 
неповољне тенденције које се огледају у успореном демографском расту, чињеници да је број умрлих 
надмашио број живорођене дјеце (природна депопулација), интензивирању процеса старења становништва, 
распрострањености самачког живота, као и утицаја емиграционих процеса. Смањење фертилитета и 
природног прираштаја ће у будућности још више утицати на јачање негативних процеса природне 
депопулације и старења становништва. У том циљу неопходно је подузети континуирану кампању ширења 
информација о демографским трендовима у Републици Српској. 

Бодови 2 
 

Категорија 9. Реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца пројекта 
(5 бодова) 

1. У оквиру међународне универзитетске сарадње био је институционални координатор 
трогодишњег ТЕМПУС пројекта CONGRAD (Conducting graduate surveys and 
improving alumni services for enhanced strategic management and quality 
improvement”, 2011-2528/001 project number 517153 TEMPUS -1-2011-1-DE-
TEMPUS-JPGR), у периоду 2012-2014. године. 

Бодови 5 
 
Категорија 10. Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(3 бода) 
1. "Јачање капацитета развоја људских ресурса  у БиХ – Образовање одраслих у 
контексту цјеложивотног учења", Human Resources Development, EPRD, EU, у периоду 
2012-2013. године. 

Бодови 3 
 
Категорија 12. Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(1 бод) 
1. “Просторни план Републике Српске до 2025. године – измјена и допуна до 2015.  

године”, Нови урбанистички завод, Бања Лука, 2013-2014. 
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2. "Стратегија развоја Републике Српске 2010-2015. године – сектор Демографија", 
Економски институт, Бања Лука, 2010. 

3. "Урбана интеграција нелегалних насеља општине Приједор", Центар за 
демографска истраживања, Бања Лука, 2009. 

Бодови 3 
 

Категорија 22. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 
које доприносе повећању угледа Универзитета (2 бода) 
1. Д.Маринковић - "Демографски потенцијал рађања дјеце вишег реда рођења у 

Републици Српској" , Скуп: „Репродуктивно здравље у Републици Српској“, 
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 29.10.2010.  

2. Д.Маринковић - "Демографске перспективе и популациона политика Републике 
Српске – фактори и посљедице" , Округли сто: “Популациона политика и медији – 
значај, потребе и могућности“, Министарство породице, омладине и спорта, Влада 
Републике Српске, Бања Лука, 20.04.2011.  

3. Д.Маринковић - "Колико дјеце треба Републици Српској" , Симпозијум: “XI 
педијатријски дани“, Комора доктора медицине Републике Српске, Теслић, 20-
22.04.2012.  

4. Д.Маринковић - "Демографски потенцијал рађања дјеце вишег реда рођења у 
Републици Српској" , Округли сто: “Репродуктивно здравље – услов опстанка“, 
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 08.10.2013.  

5. Д.Маринковић - "Демографска слика Републике Српске на почетку XXI вијека" , 
Симпозијум: „Демографска политика у Републици Српској – стварност и потребе“, 
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 04.12.2014. 

Бодови 10 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 28 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  

(научни радови-121 + образовна дјелатност-42 + стручна дјелатност-28) = 191 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Фахрудин (Хајрудин и Хајрија) Шљиво 
Датум и мјесто рођења: 28.03.1987. године,  Јајце 
Установе у којима је био запослен: - 
Радна мјеста: - 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Сарајеву 
Звање: бакалауреат/bachelor регионалног и 

просторног планирања 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2010.године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,25 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Сарајеву 
Звање: Магистар географије, усмјерење 

регионално и просторно планирање 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2012.године 
Наслов завршног рада: Просторни план посебног обиљежја 

слива ријеке Пливе 
Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

Географске науке 
 

Просјечна оцјена: 8,78 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

   Назив докторске дисертације: - 
Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

- 
 

Претходни избори у наставна и  
научна звања (институција, звање, 
година избора) 

-  

 
 

Кадидат Мр Фахрудин Шљиво не испуњава минималне услове за избор наставника 
на универзитету, према члану 77. Закона о високом образовању Републике Српске, 
јер нема научни степен доктора наука.   

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата - 
г) Образовна дјелатност кандидата - 
д) Стручна дјелатност кандидата – 
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Трећи кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Драгана (Милорад и Борка) Поповић 
Датум и мјесто рођења: 21.04.1978. године, Бања Лука 
Установе у којима је била 
запослена: 

- Дјечији вртић „Невен“; 
- ОШ „Милош Дујић“; 
- Јединица за координацију  пољопривредних 
  пројеката при Министарству пољопривреде, 
  шумарства и водопривреде Републике 
  Српске; 
- Економски институт а.д. Бања Лука; 
- Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. 
  Бања Лука 

Радна мјеста: -васпитач, Дјечији вртић „Невен“, 1999-2001; 
-наставник енглеског језика, ОШ „Милош 
  Дујић“, 2003-2004; 
-gender консултант, Јединица за 
  координацију  пољопривредних 
  пројеката при Министарству пољопривреде, 
  шумарства и водопривреде Републике 
  Српске, 2005-2008; 
-истраживач – виши сарадник, Економски 
 институт а.д. Бања Лука, 2010-2014; 
-стручни сарадник у области просторног 
 планирања, Институт за грађевинарство 
 „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, 2014- 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

-                                             

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Дипломирани туризмолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004.године 
Просјечна оцјена из цијелог 
студија: 

- 

Постдипломске - мастер студије: 
Назив институције: Географски факултет, Универзитет у 

Београду 
Звање: Дипломирани просторни планер - мастер 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2010.године 
Наслов завршног рада: Урбани развој Бања Луке од 1975. до 2015. 

године 
Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

-  
 

Просјечна оцјена: 10,0 
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Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Географски факултет, Универзитет у 

Београду 
Мјесто и година одбране 
докторске дисертација: 

- 

   Назив докторске дисертације: - 
Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

- 
 

Претходни избори у наставна и  
научна звања (институција, звање, 
година избора) 

- истраживач – виши сарадник, Научно вијеће 
Института за грађевинарство 
 „ИГ“ д.о.о. Бања Лука и Економског 
 института а.д. Бања Лука, 2013. 

 
 

Кадидат Драгана Поповић, дипломирани просторни планер – мастер не испуњава 
минималне услове за за избор наставника на универзитету, према члану 77. Закона о 
високом образовању Републике Српске, јер нема научни степен доктора наука.   

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата - 
г) Образовна дјелатност кандидата - 
д) Стручна дјелатност кандидата - 
 
 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

На објављени Конкурс за избор наставника на ужој научној области: Друштвена 
географија (наставни предмети: Географија становништва; Становништво у просторном 
планирању; Популациона динамика) на Природно-математичком факултету Универзитета 
у Бањој Луци, пријавило се троје кандидата: 

1. Др Драшко Маринковић, ванредни професор 
2. Мр Фахрудин Шљиво 
3. Драгана Поповић, дипломирани просторни планер - мастер 

            
           Увидом у приложену документацију констатовано је да кандидат под редним 
бројем 2. Мр Фахрудин Шљиво и кандидат под редним бројем 3. Драгана Поповић, 
дипломирани просторни планер – мастер не испуњавају минималне услове за избор 
наставника на универзитету, према члану 77. Закона о високом образовању Републике 
Српске, јер немају научни степен доктора наука.            
 

           Пошто је констатовано да кандидат Др Драшко Маринковић, ванредни професор 
испуњава опште и посебне услове предвиђене конкурсом, Законом о високом образовању 
Републике Српске и Статутом Универзитета у Бањој Луци, комисија је извршила увид и 
детаљанију оцјену његових референци поштујући при томе Правилник о поступку и 
условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци. Опис активности 
кандидата, од значаја по расписаном конкурсу, је таксативно наведен у табеларном дијелу 
извјештаја, а резиме у овом закључном мишљењу. 
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 

Потпис чланова  комисије са 
издвојеним закључним мишљењем  

1.   
2.  

 


