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Prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo rođen 
je 1962. godine u Osijeku. Osnovnu i sred-
nju školu (Ekonomski i upravno-biroteh-
nički obrazovni centar) završio je u rodno-
me gradu, gdje je diplomirao, magistrirao 
i doktorirao na Pravnom fakultetu Sveu-
čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Magi-
starsku radnju iz znanstvenoga područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje: 
pravo, obranio je 11. veljače 2000. godine 
pod naslovom Nefiskalni prihodi, pravni 
i financijski učinci; doktorsku disertaci-

ju iz istoga znanstvenog područja i znanstvenog polja obranio je 
19. ožujka 2003. godine pod naslovom Problemi suzbijanja pro-
tupravnih ponašanja u svezi s ostvarenjem nefiskalnih prihoda. 
Dana 24. svibnja 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta 
u Mostaru po drugi je put postao doktor znanosti iz znanstveno-
ga područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest, 
znanstvena grana: svjetska i hrvatska moderna i suvremena po-
vijest, gdje je obranio doktorsku tezu pod naslovom Povijesni pri-
kaz monetarne unije Savezne Republike Jugoslavije, Republike 
Srpske i Republike Srpske Krajine - poseban osvrt na hrvatsko 
monetarno područje.

Područja njegovoga znanstvenog interesa su: javne i mone-
tarne financije, financijsko i monetarno pravo, medijsko pravo, 
radno i socijalno pravo, ustavno pravo te svjetska i hrvatska mo-
derna i suvremena povijest. 

U svome dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu Mi-
ljenko Brekalo objavio je pet knjiga: Evazija kapitalnih prihoda, 
Svjetla grada d.o.o., Osijek, 2004.; Suverenitet Republike Hrvatske 
1990. - 1998., Svjetla grada d.o.o., Osijek, 2009.; Monetarni suvereni-
tet i eurozona, Svjetla grada d.o.o., Osijek, 2011.; Ratna monetarna 
unija SRJ, RS i RSK, Svjetla grada d.o.o., Osijek, 2012.; Slatinska kro-
nika Domovinskoga rata, Svjetla grada d.o.o./Ogranak Matice hr-
vatske Osijek/Ogranak Matice hrvatske Slatina, Osijek, 2017. Osim 
knjiga, objavio je šezdesetak znanstvenih radova s tuzemnim i 
međunarodnim recenzijama, bio je recenzent preko četrdesetak 
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knjiga i znanstvenih članaka, urednik dvadesetak knjiga i zborni-
ka sa znanstvenih skupova.

Tijekom znanstvene karijere bio je predsjednik i član oko dva-
desetak programskih odbora znanstvenih skupova, sudjelovao je 
na preko trideset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupo-
va, bio je glavni i odgovorni urednik i član uredništva tridesetak 
knjiga i znanstvenih publikacija. Povremeno piše prikaze knjiga i 
komentare za novine i znanstvene publikacije u tuzemstvu i ino-
zemstvu.

Znanstvenoistraživački rad Miljenka Brekala prepoznat je u 
znanstvenim i stručnim krugovima, dobio je značajan broj javnih 
priznanja, među kojima svakako treba izdvojiti Državnu nagradu 
za znanost Hrvatskog sabora za 2018. godinu i odlikovanje Red 
Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, za osobite zasluge za 
znanost, visoko obrazovanje te višegodišnje sustavno znanstveno 
istraživanje vrijednosti proisteklih iz Domovinskoga rata.

Pored znanstveno-istraživačkoga rada u Institutu društvenih 
znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, gdje radi kao znanstveni savjetnik i 
voditelj Područnoga centra Osijek, kao redoviti profesor obavlja 
nastavu na četiri sveučilišne i veleučilišne institucije u tuzemstvu 
i inozemstvu, predaje pravnu i povijesnu skupinu predmeta. 

Prije znanstvene karijere radio je u Policijskoj upravi Osijek, 
Službi za zaštitu ustavnoga poretka Ministarstva unutarnjih po-
slova Republike Hrvatske i Protuobavještajnoj agenciji Republike 
Hrvatske.

Kao dragovoljac Domovinskoga rata, tijekom ratnih događa-
nja obavljao je odgovorne poslove i obnašao zapovjedne dužnosti 
na području istočne i zapadne Slavonije.


